Studeranderådet 2020
Datum:

4.11.20
Mötestid:

15.30 – 16.45
Mötesplats:

Närvarande:
Noel Rönnberg 2C ordf.
Petar Stojanovic 2E
Midas Häggblom 1B
Matilda Guseff 1C
Adrian Södergård 1A
Henrik Ojala 1G
Cornelia Sjöblom 1F
Amanda Karlsson 3G
Ana Cepeha 3C
Jakob Wikingson 2D
Filip Karlsson 1D
Aron Wik 2F
William Nyholm 3F
Lucas Boström 3B
Caspian Boström 1E
Petra Paulson 3D
Ellen Mattsson 2A sekr.

Konferensrummet VS207

§1. Mötet öppnas
− Ordförande Noel öppnar mötet.
§2. Protokolljustering
− Godkänt av studeranderådet.
§3. Åsikter om lagförslag från LR
− Studeranderådet tycker att detta är ett bra initiativ.
§4. Hemköp av mat, och kylskåpet
− Noel tar kontakt med MKH och kollar om studerande får köpa mat.
− Kylskåpet i atleten kan användas för att förvara maten i
o Ifall efterfrågan är stor kan atletens kylskåp flyttas till det gamla
studeranderådsrummet
§5. Abi tröjor
− Amanda har diskuterat ärendet med Tanja. Tanja tycker att det är för sent
för årets abiturienter och att ärendet bör läggas på tvåorna.
− Studeranderådet tycker att en design först måstes tas fram för att sedan
göra en intressekoll för att sätta igång intresset hos övriga studerande.
− Designen kan tas fram i en bildkonstkurs eller av frivillig studerande,
designen skulle sedan röstas fram av abiturienterna.
− En ny grupp utses för att ta vidare ärendet: Adrian, Midas och Noel
fortsätter att jobba med ärendet. Gruppen tar kontakt med Tanja och gör
en intressekoll genom en enkät som skickas ut.
§6. Skolfotot
− Pga. coronarisk får skolfotot inte göras inomhus i år, ÅHS godkänner
dock att fotograferingen sker utomhus
o Eftersom vädret kan skifta snabbt bör en fotografering utomhus
genomföras inom snarast framtid
o Fotograferingen kan också skjutas upp till våren.
Pandemisituationen kan se annorlunda ut då och det finns en chans
för att fotograferingen inte blir av då

− Studeranderådet tycker att vi umgås så pass tätt med varandra i t.ex.
matsalen och klassrummen att ett skolfoto inomhus inte bör vara ett
problem
− Ana och Cornelia diskuterar frågan med MKH och G-foto och för fram
studeranderådets önskan om att anordna fotograferingen inomhus.
− Om fotograferingen inte får genomföras inomhus föredrar studeranderådet
att fotograferingen sker utomhus istället för att skjuta upp den
o Ifall fotograferingen måste genomföras utomhus föreslår
studeranderådet att den sker på grönområdet söder om skolan
§7. FFS toppmöte
− Mötet är inställt.
§8. Instrumentskåp
− Instrument kan förvaras i kansliet, kansliet är inte alltid övervakat och
därmed önskar vissa studerande en säker plats att förvara sina instrument.
− Skåpen i omklädningsrummet är tillräckligt stora och ifall man får
använda dem sparar studeranderådet pengar och behöver inte investera i
nya skåp.
− William och Lucas kollar ifall några skåp i omklädningsrummet skulle
kunna reserveras för musikanter. Lås får varje individ ta med själv.
§9. Övriga ärenden
− Framgång med studerandekortet?
o Noel fixar en grupp för medlemmarna som fortsätter att arbeta med
frågan
− Önskemål om vattenkannor till matsalen
o Kannorna kan placeras vid handelscafé där man själv kan fylla på
vatten
o Filip tar kontakt med personalen i matsalen
− Caspian informerar om dagens ledningsgruppsmöte:
o Caspian mejlar ut Ålands Lyceums strategi för studeranderådet att
ge sina synpunkter på
o Förslag till investeringar för budgeten
 Från studeranderådet finns önskemål om ståbord, pallar, bås,
som finns i svenska korridoren, och nya, mer ergonomiska,
bord till klassrummen istället för “halvmåneborden”

− Noel har haft kontakt med Håkan Strömmer som var ansvarig för
“Medborgarsamtal under pandemin - hur ska Åland utvecklas?” som
studeranderådet deltog i tidigare under hösten. Uppföljningen av
diskussionerna kan antingen ske fysiskt eller digitalt via en förinspelad
video. Pga. coronasituationen tycker studeranderådet att detta bör ske
digitalt. Videon visas på kommande samling vid slutet av provperioden.
− Noel informerar att den 26/11 hålls en workshop om kollektivtrafik som
anordnas av landskapsregeringen. Noel skickar ut ett mejl till studerande
och informerar om detta.

