FÖREDRAGNINGSLISTA STUDERANDERÅDET

Datum

4.2.2019

Plats/Tid

STUDERANDERÅDSRUMMET, kl. 13.50

Närvarande
Ordförande: Jack Hancock 2D Ord.
Sekreterare: Rufus Virta 2F Ord.
Albin Jansson 2A ord.
Mats Welander 1E ord.
Lucas Boström 1B ord.
Hugo Holmberg 3C
Eleonora von Wetter-Rosenthal 1A ord.
Amanda Karlsson 1G
Ana Cepeha 1C
Agnes Lundell 2B
Corinne Asplund 2E
Erik Malmström 3F
William Kemetter 3A
Vid protokollet
________________________________________________________________________________
1. Mötets öppnande
• Mötet öppnas kl. 13:54
Jack berättar vad som ska hända under detta år, alla säger namn och uppgifter. Jack bjuder
på bullar och saft.
• Ledningsgruppsordförande – Mats Welander ord., Jonathan Wik sup.
•
2. Godkännande av föredragningslista
• Föredragningslistan, Godkänd
3. Mötespunkter:
• Utvärdering av det nyinstallerade pingisbordet, Ett pingisbord har satts upp. Det har fått bra
respons, uppskattas. Någon tycker att det ska tas bort eftersom det kan störa när man
studerar. Pianot har fått dålig respons. Pianot får både bra och dålig respons inom
studeranderådet. En idé att det bara får spelas på raster eller när ingen har lektion. En idé är
bättre åtkomst till pianot i hörsalen. Finns flera rum som aldrig används men de är för små
för ett pingisbord. Reglerna för pingisbordet tas upp, hur får man reglerna att synas bättre?
En idé är att hänga lappen på pingisbordet + en låda till racketar och bollar.
• Matsvindleri? – Elever kräver rättvisa. Det finns mat kvar efter att alla har ätit, idé om att
elever och studerande ska få köpa hem mat efter skolan, i alla fall de som bor i egen
lägenhet/ bor ensamma, man tar med sig egen burk/sak att ta hem maten i. Priset kan
diskuteras. Bestäms att vi ska kämpa för det.
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Göra sig av med obligatoriska utgivningstimmar? Det finns ett elevinitiativ om att ta bort de
obligatoriska utgivningstimmarna. Inom studeranderådet kommer idé om att prep-timmarna
skulle vara före utgivningstimmarna. Utgivningstimmarna ska då vara valbara, flera tycker detta
är en bra idé. En enkät om detta föreslås, används som argument? Finns tankar om att en enkät
skulle vara onödigt. Om det inte skulle finnas utvärderingstimmar, skulle utvärderingarna ändå
skickas in? Ett förslag om obligatoriskt för de underkända? Bestäms att det inte ska vara någon
enkät. Detta ska tas upp via ledningsgruppen. Idé om att grupphandledarna ska ta upp det med
sina basgrupper, men detta förslag tas ner. Ledningsgruppen ska ta fram argument för detta till
ledningsgruppen. Försök att få en förändring så snabbt som möjligt.

• Gratis mensskydd? Förslag om gratis mensskydd tas upp. Dispositionsrätten till kontot ska föras
vidare till Jonathan, budgeten behöver hållas koll på.
• En LusseSNAP / Lusse#? Idé om att lusse skulle ha en egen snapchat eller en hashtag. Detta skulle
användas till information om skolan, infotimmar etc. Snapchat används oftare än t.ex skolmailen, ska
användas tillräckligt mycket, inte överdrivet. En idé om att ta upp ett instagramkonto istället. Detta
skulle hållas av någon inom studeranderådet, matlista, omröstningar osv skulle finnas där. Majoritet
inom studernaderådet tycker detta är en bra idé. Det bestäms att ett instagramkonto ska öppnas.
• Obligatorisk IT kurs? Kommer idé om att det skulle vara onödigt då man kan få hjälp om man behöver,
man ska redan kunna använda Word, Powerpoint osv. Den skulle vara godkänd/icke godkänd kurs.
Idén om obligatorisk IT kurs tas ner.
• Ledda aktiviteter efter skolan - organiserad lagsport/aktivitet (eftis) eller Gym?
• Klubbar?
• Förslag om handsprit till alla toaletter i skolan.
• Brandstång till lusse? Tas upp nästa möte.

4. Övrigt
Ett extra möte period 4 ska insättas.
5. Nästa möte?
• 3:e april (3.4.2019) Skicka ut en enkät om pingisbordet? Brandstång till lusse? Matbrickor
till matsalen?
6. Mötets avslutande
- Tragic but true

