Studeranderådet 2020
Datum:

1.12.20
Mötestid:

14.20 – 16.00
Mötesplats:

Närvarande:

Noel Rönnberg, 2C ordf.
Petar Stojanovic, 2E
Ana Cepeha, 3C
Mats Welander, 3E
Caspian Boström, 1E
Filip Karlssin, 1D
Matilda Guseff, 1C
Adrian Södergård, 1A
Cornelia Sjöblom, 1F
Henrik Ojala, 1G
Isidor Skogberg, 2G
Lucas Boström, 3B
Aron Vik, 2F
William Nyholm, 3F
Fredrik Törnroos, lärarrepresentant
Ellen Mattsson, 2A sekr.

Konferensrummet VS207

§1. Mötet öppnas
− Ordförande Noel öppnar mötet.
§2. Protokolljustering
− Godkänt av studeranderådet.
§3. lussemunskydd
− Förslag om att studeranderådet skulle köpa in munskydd i tyg med lussetryck.
− I nuläget finns det inte en rekommendation om munskydd men genom att
göra detta är man steget före ifall situationen skulle förvärras.
− Studeranderådet skulle inte betala hela summan men eventuellt
subventionera munskydden.
− Mats har hittat lämplig konstruktör från Sverige med åländsk koppling.
− Förslag om att köpa lokalproducerade munskydd då man samtidigt stödjer
åländska företagare, exempelvis Profilhuset.
− Mats tar kontakt med eventuella tillverkare.
− Petar hör med Optinova om de är intresserade att sponsorera munskydden.
§4. Hemköp av mat, och kylskåpet
− Noel har pratat med MKH som önskade ta ärendet till bespisnings
kommittén, bespisnings kommittén har sedan skickat tillbaka ärendet till
studeranderådet.
− Filip, som har varit i kontakt med köket, meddelar att en lösning för att
säkerställa hygienen måste tas fram innan detta kan genomföras.
− Fredrik tar vidare ärendet.
§5. Abi tröjor
− En enkät skickas ut inom kort.
− I nuläget finns två potentiella leverantörer.
− Tanja vill att studeranderådet ska ta fram några förslag på motiv. Motiven
skulle sedan användas i samband med en bildkonstkurs där bilderna
omvandlas till tryck.
− Förslag på motiv:
o Lusse ugglan
o Lusse symbolen (med bollarna)
o Skolan framifrån

o
o
o
o
o

Lusses värdeord
Ålands lycum, text
Lusse-lots kompassen
En studenthatt
En uggla med studenthatt

− Noel framför förslagen till Tanja.
§6. Skolfotot
− Skolfotot arrangeras torsdag (3.12) i hörsalen.
− Schemat har skickats ut på mejlen.
§7. pingisborden
− Önskemål om att ställa upp pingisborden igen.
− Friskvårdsgruppen jobbar med denna typ av ärenden.
o Adrian utses till studeranderådets representant i friskvårdsgruppen.
o Ärendet tas vidare till friskvårdsgruppen.
§8. Instrumentskåp
− William har diskuterat med MKH, MKH tar ärendet vidare.
§9. Kvalitativa mål
− Jämställdhetspunkten innehåller bristande information.
− Ökad kontakt med näringslivet, förslag om att få in skrivelser om utbyten
till fastlandet.
− Studeranderådet önskar att utgivningstimmar skulle kunna genomföras
digitalt.
§10. Vattenkannor
− Kökspersonalen tycker att vattenkannor inte är en bra idé, då det inte
fungerat tidigare.
§11. Övriga ärenden
− Mejlen har inte fungerat för 1Ds suppleant, Noel ordnar detta.
− Önskemål om fler skarvsladdar till klassrummen, Petar tar ärendet
vaktmästeriet.

− Förslag om att förkorta mellanmålspausen med 10 minuter och förlänga
lunchen med 10 minuter.
o Ifall man förlänger lunchen blir det endast 3 minuter extra/matlag,
studeranderådet upplever att det inte är värt att göra denna
förändring.
o Om man förkortar skoldagen med 10 minuter, och istället avslutar
dagen 15.50, kommer de som åker buss behöva vänta länge.
o Petar går med i “balkgruppen” som arbetar med schematiska frågor.
o Ärendet förkastas.
− Önskemål om att studeranderådet skulle läsa under adventsläsningen.
o William deltar.
− Önskemål om valbar hybridundervisning.
o Detta skulle innebära delvis närstudier och delvis hemstudier för de
som önskar.
o Studeranderådet tror att studieresultaten möjligtvis skulle
försämras.
o Studeranderådet tycker dock att det är en bra idé att erbjuda detta
till sjukanmälda, detta då tröskeln just nu är väldigt låg för att
stanna hemma. Studeranderådet tror att detta skulle göra att de som
är sjuka stannar hemma då man, tack vare att man kan följa
undervisningen hemifrån, inte hamnar efter lika mycket i
skolarbetet.
o Ärendet tas till ledningsgruppen.
− Noel informerar att yrkes studeranderåd har tagit kontakt med honom. De
vill att man skulle vara möjligt att lättare byta skola
o Yrkes studeranderåd tycker att det skulle “bryta barriärer” mellan
skolorna.
o Studeranderådet ser inte att detta skulle vara möjligt att genomföra i
praktiken.
− Filip berättar att han hört att det finns önskemål från yrkesstuderande att
köpa mat från Lusse.
o Studeranderådet anser att yrkes studerande, som önskar köpa mat,
själva måste ta kontakt med ansvariga.
− Önskemål om högtalare i korridorerna.
o Caspian hör med handels om de är intresserade att sköta detta.

