Elevrådsmöte 7-9 2017-03-03
1. Diskussion angående frågeställningar som ska lyftas på ”politikermötet” i Råneå.
- Vad betyder/innebär elevinflytande? Resonera gärna lite utförligt och på olika nivåer från
att "ta del av information" till "att vara delaktig i beslut".
För Stadsöskolans elevråd innebär elevinflytande möjligheten att kunna påverka både det
som händer på skolan, men också det som händer på lektionerna. Man ska ha möjlighet att
kunna påverka examinationsformer och tycka till om förändringar som sker på skolan.
- Nästan alla elevråd nämner att de vill ha bättre skolgårdar med fler aktiviteter. Vad innebär
det konkret? Ge gärna exempel och förslag på vad som skulle göra er skolgård bättre.
Stadsöskolan har en innergård där man kan sitta och jobba när det är fint väder. Det är tyvärr
ingen som har ansvar för att hålla det fräscht, så det skulle behövas. Alltså att gräset klipps
och att det finns sittplatser.
-Det finns önskemål från högstadiet att kunna ”göra prov på flera olika sätt”. Det finns många
olika ”språk”, många sätt att uttrycka sig. Vilka examinationsformer kan man tänka sig utöver
skriftligt för att alla ska ges samma chans?
Många klasser på skolan erbjuds olika sätt att visa sina kunskaper. Om det är prov erbjuds
även muntliga prov för de som skulle behöva det. Ibland är det inte ett prov som är
examinationssätt, utan man kan visa sina kunskaper i diskussioner, olika slags redovisningar,
inlämningsuppgifter osv.
-På vilket sätt kan skolans undervisning och ditt lärande utvecklas genom att digitala verktyg
används av lärare och elever? Ge gärna exempel.
Många upplever att datorerna är ”tröga” så de används mest till att producera texter. När
skolan hade mac användes de mer som ett verktyg i undervisningen för det var enkelt att
producera filmer, poddar osv. Nu görs mest bildspel, men även digitala verktyg på nätet
används som till exempel digiexam.
2. Frågor från klasserna:
Hur går det med gardiner i grupprummet som har glasvägg? Risken är stor att gardinerna slits
ner, nu finns det skärmar i grupprummen. Det finns bara i det ena, men man kan ta in en till
det andra om det finns någon i ett klassrum som ändå inte används.
Det är fortfarande mycket kläder och grejer på bänkarna i omklädningsrummen. Ta upp i
klasserna att alla måste tänka på att inte ”ockupera” bänkarna eftersom det är fler som har
idrott än just du.
Fler papperskorgar behövs i korridorerna. Det finns inte så många i dagsläget och de
”vandrar runt”. Alla bör tänka på att inte kasta skräp på golvet.
Niornas festkommitté kommer att få en kallelse av sina mentorer. Börja redan nu att kolla
upp i klasserna om det finns någon som vill framträda på något sätt under middagen. Har
klasserna önskemål om vad som ska hända under kvällen?

