Studeranderådet 2021
Datum:

13.1.21
Mötestid:

14.30 – 15.15
Mötesplats:

Närvarande:
Noel Rönnberg, ordförande
Adrian Södergård
Caspian Boström
Angelina Eklund
Mats Welander
Ana Cepeha
Fredrik Törnroos, lärarrepresentant
Filip Karlsson
Amanda Karlsson
Cornelia Sjöblom
Petar Stojanovic
Jakob Wikingson
Lucas Boström
Aron Vik
William Nyholm
Ellen Mattsson, sekreterare
§1. Mötet öppnas

Google Meet rum

- Ordförande Noel välkomnar studeranderådets medlemmar till digitalt
möte.
§2. Protokolljustering
- Godkänt av studeranderådet.
§3. Lussemunskydd
- 229 svar på intressekollen, 146 intresserade, 60 har svarat att de
möjligtvis är intresserade.
- Enligt intressekollen skulle minst 259 masker beställas.
- Tygmaskerna kommer från Profilhuset, Mats kollar upp ifall maskerna är
CE-märkta
- Ifall maskerna är CE-märkta beställs 300 masker i första omgången, om
maskerna blir populära kan en andra beställning göras.
- Logistiken måste fastställas vid utdelning, förslag om att
grupphandledarna skulle hjälpa till med utdelningen för att minska stora
folksamlingar.
§4. Hemköp av mat, och kylskåpet
- Matpersonalen har skickat vidare ärendet till bespisningskommittén, som i
sin tur skickade ärendet tillbaka till studeranderådet.
- Hållbarhetsgruppen understöder detta förslag.
- Fredrik tar upp ärendet på nytt och underrättar studeranderådet om
eventuella nyheter.
§5. Abi tröjor
- Arbetet med abi-tröjorna fortsätter.
- Enligt intressekollen är 70 personer i årskurs 2 intresserade.
- I bildkonsten har arbetet med att ta fram en design till tröjorna påbörjats.
§6. Pingisborden
- Adrian valdes förra studeranderådsmötet till studeranderådets representant
i friskvårdgruppen, där ärendet kommer diskuteras.

§7. studerandekortet
- Arbetsgruppen skickar mejl till yrkes för att boka in ett möte med dem.
Arbetsgruppen siktar på att mötet genomförs innan nästa
studeranderådsmöte (9.2.2021).
§8. Skarvsladdar
-Petar tar upp ärendet med vaktmästeriet när skolan återgår till
närundervisning.
§9. Övriga ärenden
- Hem & skola möte på kommande.
o Fredrik har framfört önskemål om bidrag till karonkan.
o Önskemål om att hem & skola skulle subventionera priset på abitröjorna.
o Studeranderådets medlemmar återkommer med eventuella ärenden
till mötet.
- Fredrik frågar hur studeranderådet upplevt perioden med distansstudier.
o Önskemål om att alla lunchlektioner skulle börja 11.30.
 Vid eventuell fortsättning av distansstudier kommer man titta
över detta.
o I det stora hela är studeranderådet nöjda med upplägget och
mängden uppgifter.

