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Närvarande:
Ana Cepeha

Jack Hancock

ordf.

Aron Vik

Lucas Boström

Claudia von Wetter-Rosenthal

Mats Welander

Ellen Mattson

Noel Rönnberg

Fredrik Törnroos

lärarrepresentant

Isidor Skogberg

vice-ordf.

Petar Stojanovic
Jakob Wikingson
William Nyholm

sekr.

§ 1. Mötet öppnas
Ordförande Ana välkomnar studeranderådets medlemmar till digitalt möte.
§ 2. Protokolljustering
Godkänt av studeranderådet.
§ 3. Skolkort
Noel ännu inte med i skolkortsgruppen. Tas upp nästa termin.
§ 4. Abi – tröjor
Amanda (ansvarig) icke på plats à skjuts upp till nästa termin.
§ 5. Stadgar
Stadgarna skall redovisas med Fredrik innan terminens slut, Ana finslipar innan.
§ 6. Kamratstipendiet
Kanslist Katarina föreslår att skjuta upp röstningen till nästa termins
julavslutning pga. rådande situation.
Godkänt av studeranderådet.
Diskussion om röstningen av kamratstipendiet à Fredrik reviderar
kamratstipendietexterna och medlemmarna av studeranderådet röstar.
§ 7. Enkäten till förslag till förändringar i skolan
Följande förslag har kommit från studerande genom en anonym enkät.
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Alla förslag gällande mat och matsal: Skjuts upp eftersom representant för
bespisningskommitén inte är på plats.
Kurs för infotimmar, temadagar mm: Finns redan, ingår i kursen LÄR.
Fler laddstationer till klassrum: Önskemål om att fastighetsverket fixar
lösningar till berörda klassrum såsom Newton, Atleten och svenska-korridoren.
Ståbord: Önskemål om att rektor och vice-rektor ordnar ståbord till skolans
klassrum.
Utvidgning av gymmet: Svårt att genomföra. Studerande uppmanas använda
idrottssalen för träning då det är tomt.
Ny period ska börja på måndag: Kan inte hjälpas, perioderna är fastslagna i
början av året för att nå tillräckligt antal timmar inom läsårets datum.
Utvärderingstimmar att överlappa vanliga lektioner: Bäst att ha dem såsom de
är i nuläget så att man inte förlorar lektioner. Förslag om digitala
utvärderingstimmar även under närundervisning. Förlaget tas till lärarna och
ledningsgruppen.
Pianospelande under studentskrivningar: En påminnelse om
studentskrivningarna läggs på pianot.
Anslagstavlor: Förlag om att ha viktig information centrerade vid ingångar
istället för att ha dem utspridda. Studeranderådet fixar nästa termin.
Samma kurs, olika lärare: Påstående att man lär sig olika saker beroende på
lärare. Svårt att åtgärda. Kursinnehållet är samma. Lärarna gör sitt bästa för att
hålla sig till läroplanen. Vissa kurser förlorar timmar pga. temadagar etc.
§ 8. Värdegrundorden
Ledningsgruppen och lärarna ordnar. Inspiration till värdegrundorden fås
exempelvis genom en föreläsning, artikel eller video. Skjuts upp till nästa läsår.
§ 9. Övrigt
Minecraftservern går framåt, Jack har kontakt med landskapsregeringen.
§ 10. Mötet avslutas

