
Studeranderådet Föredragningslistan 3.4.19  
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- Pingisen: Utrustningsproblem, nytt bord, turnering? Andra problem?  

Problem med utrustning, folk vill ha nytt bord. Mycket utrustning har gått sönder. 
Förslag med att vänta lite och sedan köpa in 5–7 racketar och sedan sätta in samma 
pantsystem som med biljarden. Vi ska prata med kanslipersonalen och kolla hur de 
tänker på det.  

Förslag om att köpa in ett nytt pingisbord, eftersom att kläder går sönder pga. 
metallgrejer på sidan. 
Finns ett pingisbord vi kan köpa. 
Bestäms att det ska köpas ett nytt bord.  

Det är en turnering i pingis, folk har fått reda på det. 
Förslag om papper där det står om hur man anmäler sig till turneringen, även att det 
ska skickas på mail. 
Personer som spelar pingis skulle kunna komma som domare, samt att de berättar 
om hur det är att spela pingis.  

- Matsvinnet? 
Förslag om att kunna köpa mat från skolan. Inget svar ännu.  

- Obligatoriska utgivningstimmar? - Höra från ledningsgruppen  

Det finns inte mycket stöd om att ha kvar obligatoriska utgivningstimmar från 
lärarhåll, speciellt mattelärarna. De flesta andra lärarna var inte för att ta bort de 
obligatoriska timmarna. 
Folk bryr sig inte så mycket om de timmarna, det är mest för att få reda på betyget. 
Förslag om att göra dem valfria tas upp.  

Förslag om att de är obligatoriska för de som skrivit underkänt i kursen.  

Möte med lärarna borde tas upp om att göra utgivningstimmarna valfria. 
Det ska skickas förslag till lärarna om en gemensam diskussion mellan lärarna och 
elever om detta. Det ska tas vidare till Marcus. Det finns mycket argument för och 
emot.  



- Gratis mensskydd – Friskvårdsgruppen  

Anledning till att det inte finns är att de har blivit tagna hem. 
Det finns in kansliet ifall man behöver. 
Det är på gång med att införa gratis mensskydd till någon toalett.  

• -  Det har blivit diskuterat om att farthindren är för höga.  
• -  Finns förslag om att ta bort inriktningar på Lusse. Så att alla har möjligheter 

att ha t.ex. special idrott även fast man inte går hälsa-idrott. Detta har blivit 
avslaget 2015. Det skulle finnas mer valmöjlighet om man kunde välja mera 
och ta bort inriktningarna.  

Skolan är för idéen om att ta bort inriktningarna. Det skulle inte finnas mycket 
problem om att ta bort inriktningarna. De argument som fanns var att det 
skulle skapa en större identitet. Fördelarna är större än nackdelarna med att ta 
bort inriktningarna. Studeranderådet är för en avskaffning av inriktningarna, så 
blir det mer möjligheter av vad man kan välja och läsa för ämnen. Man ska 
kunna ta vilka kurser man vill utan att man ska behöva ha tagit en speciell 
inriktning.  

Albin ska ta upp detta och försöka gå vidare med detta.  

- Hur går det med instagrammet? 
Instagramanvändningen har gått hyfsat bra men det är lite oklart med vem som  

gör inläggen. Detta behöver framgå tydligare. Generellt sett går det bra med kontot.  

- Årsberättelse?  

Vi behöver forma en årsberättelse om studeranderådet, vad vi har gjort under året. 
Jack tar sig på det.  

- Aktivitetsdagen  

Det är stor frånvaro från aktivitetsdagarna. 
Problemet har blivit större på senare tid. 
Problemet kan ligga i att det blir blandade grupper, men det finns ett förslag om att 
man ska göra dessa aktiviteter klassvis.  

Förslag om att börja lite senare istället för att sluta tidigare. 
Borde planeras om, så att man inte har t.ex utomhusaktiviteter kl 8.00 på morgonen. 
Borde finnas ”mindfullness” aktiviteter åt det hållet. 
Ett förslag om att skicka ut enkät om hur man vill göra angående aktivitetsdagarna. 
Om man vill ha det klassvis så skulle man kunna ha omröstning i klassen om 
aktiviteter.  

- Psykisk ohälsa  



Förslag om att en dag före provperioden skulle vara en ”studiedag” där man inte 
skulle ha lektioner. Svårt att få in tillräckligt många lektioner i så fall. Förslag om att 
det skulle vara onödigt eftersom att många inte skulle utnyttja det och inte studera.  

Ta upp på nästa möte:  

- Aktivitetsdagar 

- Studeranderådets rums användning 

- Pianorelaterat 

- Brandstrång? 

 

 


