Studeranderådet 2021
Datum:

3.11.21
Mötestid:

15.20 – 16.28

Mötesplats:

Konferensrummet VS207
Närvarande:
Caspian Boström 2E, ordförande
Julia Valkeapää 1A
Matilda Guseff 2C
Ana Cepeha 3B
Samuel Dreyer 1C
Isidor Skogberg 3G
Cornelia Sjöblom 2F
Wilma Andersson 1F
Saga Lindholm 1D
Matilda Johansson 1C
Wilhem Eriksson 1B
Mikael Tuokko 1E
William Andersson 1E
Ellen Mattsson 3A
Noel Rönnberg 3C
Jakob Wikingson 3D

Filip Karlsson 2D
Aron Vik 3F
Fredrik Törnroos, lärarrepresentant
Adrian Södergård, sekreterare

§1. Mötet öppnas
- Ordförande Caspian öppnar mötet
§2. Protokolljustering
- Godkänt av Studeranderådet
§3. Teams
Användningen av Teams som kommunikationskanal utvärderas:
- Efter fortsatt tudelade åsikter om Teams är bättre än Mailen låter
Studeranderådet prövotiden för Teams fortlöpa till nästa möte.
§4. Abitröjor
- Noel rapporterar om att fakturorna för tröjorna är skickade. Beställningen
sker i slutet av nästa vecka. Totalt 105 beställningar.
- Matilda G och Julia går med i Abi-tröj-gruppen
- Förslag på att ge tröjorna gratis till de treor som jobbat med att fixa
Abitröjorna till studerandena. Omröstning: Studeranderådet godkänner
med full majoritet.
- Abi-tröjs-gruppen kommer skapa ett dokument med en lista på hur man
utför projektet. Detta för att hjälpa kommande tvåor och treor som ska ta
fram abi-tröjor för deras respektive årskurs.
- Adrian gör en enkät där han frågar årskurs två om de vill göra ett motiv för
sin abi-tröja. Man får skapa ett motiv och ge till Studeranderådet. Den
person som skapat det motiv som sedan används på tröjan, får sin tröja
gratis som pris.
- Noel tycker Abi-tröjorna för varje år ska hängas upp. Det understödes och
Abi-tröjsgruppen jobbar med det.
§5. Mensskydd
- Adrian rapporterar om att mensskydden till toaletterna nu är på väg. Fredrik
har godkänt Ann-Sofies förfrågan om att sätta ut mensskydden på några

flera toaletter och hon sätter sedan upp feministparaplyets klistermärken
på de berörda toaletterna.
§6. Måla gamla studeranderådsrummet
- Ana berättar att Tanja frågat om vi bör måla om gamla Studeranderåds
rummet, numera pingisrummet.
- Ska rummet ha något sorts motiv?
- Ska studeranderådet sponsra målandet? Glass?
- Ärendet väntar tills ett beslut angående rummets framtid har tagit (se §9)
§7. Lärarlots
- Matilda J berättar att ”lärarlotsen” ska berätta hur studerandena skulle vilja
ha miljön i klassrummet och hur studerande lär sig bäst.
- Matilda J, Matilda G och Samuel jobbar vidare
§8. FSS – studiekort
- Matilda G kontaktade FSS och frågade hur de gjort sitt studiekort.
- Matilda G kontaktar dem igen och frågar om det går att ingå ett samarbete
med dem för att få studiekorten till Ålands Lyceum och få lokala rabatter
med det.
§9. Övriga ärenden
Mörkläggningsgardiner i vilorummen.
- Förfrågan om mörkläggningsgardiner till vilorummen tas till
ledningsgruppen via Sam och Saga.
Nutida pingisrummet stör vilorummen bredvid
- Pingisrummet stör de som försöker vila i vilorummen bredvid berättar
Matilda G.
- Samuel tar till friskvårdsgruppen uppgiften att få pingisrummet flyttat.
- Ny användning av rummet, spelrum? Chillrum? Sakosäckar? Ett litet
arbetsrum för allmänheten?
- Ärendet går till nästa möte.

Ledningsgruppen vill ha hjälp från studeranderådet att diskutera Hälsa i
Skolan undersökningen
- Ledningsgruppen undrar vad studeranderådet har för åsikter och vad som
kan göras för att åtgärda problemen som undersökningen påvisat.
Kamratstipendie
- Ana berättar att Kamratstipendiet har inte delats ut på två år. Ska det
återupptas?
- Fredrik berättar att Hem och Skola finansierade stipendiet och de hade
slutat med det.
- Matilda tar upp det på nästa Hem och Skola möte
Verksamhetsplan
- Caspian blir informerad om att verskamhetsplanen ska göras för 20212022.
Arbetet fortgår.

