Minnesanteckningar från Elevrådet 26 feb 2016
Ordförande: Eveline
Sekreterare: Jenny
Närvarande: Casper, Linn, Alicia, Alexander L, Albin, Moa W-L, Wilma, Benjamin, Elias, Johanna,
Jenny, Rasmus K, Eveline, Wilma B och Moa.
# Ordförande förklarar mötet öppnat.
#Föregående protokoll läses upp och punkterna kontrolleras.
#Från Moa
-Bibliotekarie färre timmar. 1.1/5 = 12h. Nu 8h. Moa och Eveline ska skriva ett brev som elevrådet ska
skriva under angående bibliotekarien. Vi i elevrådet tycker att det är viktigt att det finns ett
bemannat bibliotek. Moa och Eveline möts veckan efter lovet och skriver brevet.
-Svar på brevet från kommunen angående is i Lima. Moa har läst upp svaret som vi fått.
-Rapport från möte med kommunen angående multirink. Moa har läst upp angående multirinken.
Minnesanteckningar från mötet finns bifogat dessa minnesanteckningar.
-Rocka sockorna. Den 21/3 rockar vi sockorna på skolan och visar att vi alla är annorlunda. Vi ska
sätta upp affischer på skolan. Johanna ska bestämma hur de ser ut i samråd med Moa. De ska mötas
senare idag för att göra den.
-Protokoll från mötena på hemsidan. Vi ska fixa så föräldrarna kan se på hemsidan vad vi jobbar med
och gör i elevrådet. Anna i receptionen kan hjälpa oss att lägga ut dem.
-Mobiltelefoner i skolan. Vi i elevrådet har fått ett brev från Rektor Stefan där han undrar vad vi
tycker om telefonerna på skolan. Ingen vill totalförbjuda dem och vi diskuterar alternativen.
Totalförbjud/lämna in telefonen i början av dagen och få igen den i slutet av dagen/förbud på
lektion/förbud på lektion men man får lyssna på musik om man frågar läraren/lämna till läraren
innan lektion. Rasmus från åk 9 menar att vi inte är ute på rasterna och rör på oss beror på att det
inte finns något att göra ute på våran skolgård. I matsalen tycker vi att man ska få ha mobilerna på
brickan eller i fickan när man äter. Man får inte ta kort och lärarana ska säga till oss om vi använder
den för mycket. Mobilen borde inte förbjudas i matsalen för vissa umgås där för det finns inte mycket
sittplatser att umgås vid på skolan. Det är också bra att ha mobilerna till att lyssna på musik när man
jobbar för att koncentrera sig lättare. Vi diskuterar frågan om vems ansvar det är ifall en lärare har
telefonerna och den går sönder. Moa ska kolla mer med Stefan. Moa säger att om man är så rädd om
något är det bättre att lämna den hemma eller i skåpet. Det tycker vi med men mellanstadiet kan
inte ha mobilerna i skåpet för dom är lätta att bryta sig in i. Moa ska kolla mer om det.
*Elevrådet har kommit fram till att mobilerna ska samlas in under lektionerna och man måste fråga
om man vill lyssna på musik och då ska man ha sina hörlurar med sig redan innan till lektionen. Det är
ett förtroende att få ha mobilen och lyssna på musik under lektionen. Läraren bestämmer när det
passar.

-Elevskyddsombud val av representanter. På grund av att det snart är frukost skjuter vi upp denna
fråga till 10.40. Då återsamlas elevrådet från högstadiet i Hkk-salen igen.
-Studiedagar 11 april och halva dagen 2 maj.
-Pingisracket (ca pris 200,-) och biljardköer (ca pris 300,-) utepingisracket till mellanstadiet.
Elevrådet bestämmer att vi kommer att köpa in lite men om man gör sönder racketen så kommer vi
inte köpa in några fler och det blir ett uppehåll ett tag. Moa köper in.
#Laget runt-handledargrupperna.
6an – Fler sittplatser i korridorerna. 6:an har sedan förra gången frågat Arne om bänkar och soffor.
Vi ska avvakta och se vad som händer. Arne säger att det finns en soffa i källaren. Vill ha en
killtoalett. Benjamin ska koll igen om det är en endast en tjejtoa den stora. Det tas kort på Sälen
bussarna, också på chauffören. Moa påminner om att man inte får ta kort utan lov hur som helst.
6:an tycker inte man ska ha några iPads på skolan och vill ha keps på lektionen.
7an – Inget speciellt
8an- Tycker man ska få ha keps på lektion men inte i matsalen. Moa säger att hon ska höra sig för i
personalgruppen.
9a2- Huvudbonader på skoltid förutom i matsalen.
9a1 – Panten från burkarna borde gå till 9ornas bal eftersom Plupp tar hand om det, tycker en liten
summa ifrån elevrådet borde gå till balen också. Vi diskuterar om det i så fall kan vara så att alla 9:or
kan ”söka” pengar till balen beroende på vad det gäller. Dem borde ta swisch i matsalen på
frukosten, det skulle underlätta. När man inte är med på idrotten så borde det finnas ett rum att sitta
och kunna jobba i, Moa föreslår att vi ser om det går att få till några platser i biblioteket. Vill ha tjejoch killidrott igen. Det tycker även att de andra årskurserna låter som en bra idé. En gång i veckan i
alla fall. Då tror de flesta att fler skulle vara med och att det skulle vara roligare.
#Övrigt – Inget speciellt
#Nästa möte- 15 Mars. 8.10 i Hkk-salen.
#Ordförande avslutar mötet.

10.40 Möte för elevrådet högstadiet.
Val av elevskyddsombud. Vi har valt att de elevrådsrepresentanter som är intresserade ska vara våra
ombud. Dock minst en från varje klass. Möte den 16 mars. Moa ska skriva ut mer info till oss.
Rasmus Karlsson & Jenny Rickardsson åk 9. Eveline och Wilma är reserver.
Linn Back och Alicia Holmerin åk 8.
Casper Lind åk 7.

Moa informerar även om att det är strängt förbjudet att åka EPA under skoltid. Dessutom SKA de stå
parkerade på stora parkeringen på andra sidan gatan under HELA skoldagen.
Mötet avslutas och vi önskar varandra ett fint lov.
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