Studeranderådet 2021
Datum:

30.11.21
Mötestid:

14.11 – 15.32

Mötesplats:

Konferensrummet VS207
Närvarande:
Caspian Boström 2E, ordförande
Julia Valkeapää 1A, protokoll justerare
Aron Vik 3F
William Andersson 1E
Cornelia Sjöblom 2F
Wilma Andersson 1F
Filip Karlsson 2D
Isidor Skogsberg 3G
Henrik Ojala 2G
Noel Rönnberg 3C
Jakob Wikingson 3D
Ellen Mattsson 3A
Saga Lindholm 1D

§1. Mötet öppnas
- Ordförande Caspian öppnar mötet
§2. Protokolljustering

Samuel Dreyer 1C
Adrian Södergård 1A, sekreterare
Fredrik Törnroos, lärarrepresentant
Mikael Tuokko 1E
Ellas Ekström 1F

- Caspian föreslår att protokollet ska först sättas upp på Teams, för att
godkännas av protokolljusterare.
- Vice sekreterare Julia Valkeapää blir tillsvidare utsedd till
protokolljusterare.
- Förra protokollet justeras. En av rubrikrerna under §9 justeras samt ett
felstavat namn i förra mötets närvarolista .
§3. Abitröjor
- Tröjorna har inte ännu levererats, och upplägget för hur tröjorna ska
delas ut är inte bestämt.
- Abi-tröjs-vägledningskompenidet är inte ännu sammanställt. Men detta
sker till nästa möte
- Adrian meddelar att enkäten som frågade årets tvåor om de är
intresserade av abi-tröjor har givit resultat. Intresset är stort, 59
personer meddelar att de vill ha en tröja. 54 av dem säger att ett nytt
motiv ska tas fram.
- Adrian skickar ut ett mail om tävling för att ta fram ett motiv. Motiven
ska vara inlämnade senast 31.1.2022
§4. FSS - studiekort
- Caspian meddelar att Matilda har varit i kontakt med FSS
- FSS meddelade att de kan kontakta de åländska företagen själva i
frågan om studierabatt.
- Ålands Lyceum får alltså använda FSS studiekort.
§5. Lärarlots
- Projektet övervägs läggas ner. Då enkäterna efter provperioden redan
fyller ganska bra dess funktion.
- Matilda J, Matilda G och Samuel återkommer i Teams om det läggs
ner.
§6. Pingisrummet
- Samuel har inte kunnat delta i Friskvårdsgruppsmötet. Alltså kan han
inte rapportera om de tänker ta hand om pringisbordet
- Fredrik föreslår att vi flyttar bordet upp till Auditoriet på våning fyra
då pingisrummet är störande. Studeranderådet håller med.
- Henrik föreslår att vi gör rummet till ett vardagsrum/chillrum.
- Samuel tar projektet till Friskvårdsgruppen.
§7. Mörkläggningsgardiner i vilorummen
- Ledningsgruppen godkände. Projektet genomförs.
§8. Teams

- Studeranderådet godkänner Teams som sin kommunikationskanal
§9. Val av skolans värdeord
- Fredrik föreslår att vi har en bra föreläsare som berättar hur värdeord
kan påverka verksamheten eller organisationen. Efter föreläsningen
går alla tillbaka till sina klassrum för att ta fram värdeord.
- Baserat på de tre ord vardera klass tagit fram väljer Studeranderådet de
slutgiltiga värdeorden.
- Fredrik letar upp föreläsare. Kommer med förslag i Teams.
§10. Kamratstipendium
- Matilda G har tagit upp ärendet på ett Hem och Skola möte. Men hon
är inte närvarande på mötet och ärendet väntar till nästa möte för
rapport.

§11. Övriga ärenden
Val av Ålands Gymnasium Styrelse
- Caspian meddelar att snart är det val, och han kommer informera
skolan om detta.
Locken på soptunnor.
- Adrian tar upp det med Ann-Sofie.
Lusströjor
- Intresset finns av skolans studerande
- Fredrik kommer med förslaget att lussetröjan ska göras i samband med
valet av värdeord, för att skapa mer synlighet för tröjan.
- Vi diskuterar ämnet vidare på nästa möte.
Matematikstöd för långmatematiker
- Förlsag har kommit från rektorn att treorna kan ge stödet för de långmatematiker som behöver, då det inte finns pengar för att ge stödet
med en lärare till långmatematikerna.
- Detta för att hjälpa de tvåor eller ettor som har problem med långmatematik.
- Många lång-matematiker är på Räkna Med Johnny (RMJ) , men det
kan inte fortsätta på detta vis då Johnny måste ha tid med kortmatematikerna.
- Frågan diskuterades och Studeranderådet förstår inte riktigt
motiveringen till varför lång-matematikerna inte får stöd från skolan.
- Detta diskuteras vidare på nästa möte

Ordförande Caspian Boström

Protokolljusterare Julia Valkeapää

Sekreterare Adrian Södergård

