Elevrådsmöte 2016-04-18
1. Mötet öppnades.
2. Genomgång av föregående protokoll.
3. Frågor från klasserna:
Skulle man kunna köpa en Soda Stream till elevfiket? Frida frågar Yvonne om
elevfiket har pengar att köpa in en för.
Klasserna önskar ett rum att kunna dra sig undan i. I dagsläget används alla rum, men
Frida frågar Yvonne om det är möjligt att ordna ett rum där det ska vara lugnt.
Fler soffor önskas. Tygsoffan i fiket har förstörts. Folk petar sönder tyget och pillrar ut
stoppningen. Är det värt att köpa en ny soffa? Eller kommer den att förstöras efter
någon vecka? Diskutera detta i klasserna.
Rusta upp borggården så man kan vara där. Det finns intresserade elever som vill fixa
till Borggården. Elevrådet föreslår att man kan arbeta med detta under våren under
till exempel elevens val.
Kortlekar, sällskapsspel, schack, brädspel köps in till elevfiket.
André har lovat att ta med en fotboll och en basketboll som man kan få låna i
elevfiket. Den som lånar skriver upp sitt namn och ansvarar för att bollen återställs.
Bättre wifi önskas. Om alla använder datorerna till det som de ska användas till bör
det vi har räcka.
Eluttag i skåpen önskas. Det är inte görbart eftersom skolan inte har pengar till detta.
Önskemål om pyssel till fiket.
NO:böcker- det räcker inte böcker till alla eftersom det har försvunnit böcker. Det
innebär att det blir problem inför inläsning till prov. De som har böcker hemma
måste ta med sig böckerna.

Eluttag i klassrummen trasiga. De lärare som undervisar i klassrum med trasiga

eluttag måste göra en felanmälan. I sal 1, är alla uttag på ena väggen ur funktion.
4. Önskemål till nästa läsårs schema:
- Samma lärare i samtliga no-ämnen
- Inte 10 minuters rast efter idrotten, det blir så stressigt när man ska byta om och
duscha.
- Inte så många lektioner innan lunchen om man har idrott första timmen
eftersom man blir så hungrig efter idrotten.
- Synka schemat bättre mot busstiderna.
- Längre lunchraster men kortare raster mellan lektionerna.
- Trist när en grupp har spanska när alla andra har håltimme och den gruppen får
ha håltimme själv.
5. Elevrådet har lokaliserat områden i skolans lokaler där det skulle kunna förekomma
mobbning och kränkande behandling. Detta tas med i likabehandlingsplanen som
revideras varje höst. Följande områden anser elevrådet att det skulle kunna
förekomma mobbning:
- Nedgångarna till källaren.
- Korridoren vid syslöjden.

6. Fundera på områden som ni tycker att elevrådet ska jobba med.

7. Övriga frågor:
-

”Eget-arbete-dag” önskas innan betygen sätts.

-

Hur sätts betygen för de elever som haft vikarie hela terminen?
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