
 

   
 

Studeranderådet 2022  

 
Datum:  26.01.22 
 
Mötestid:  15.20 – 16.20 
 
Mötesplats:  Konferensrummet VS207 
 
Närvarande: 
 
Caspian Boström 2E, ordförande 
Adrian Södergård 2A, tf. protokolljusterare 
Matilda Guseff 2C 
Jakob Wikingson 3D 
Samuel Dreyer 1C 
Matilda Johansson 1C 
Isidor Skogberg 3G 
Wilma Andersson 1F 
Ana Cepeha 3B 
Ellen Mattson 3A 
Aron Vik 3F 
Saga Lindholm 1D 
William Andersson 1E 
Wilhelm Eriksson 1B 
Noel Rönnberg 3C 
Filip Karlsson 2D 
Fredrik Törnroos, lärarrepresentant 
Julia Valkeapää 1A, vicesekreterare 
 
 
 
§1. Mötet öppnas 

- Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Då sekreteraren deltar 
via videolänk så skriver vicesekreteraren dagens protokoll då det är 
smidigast. Detta gör sekreteraren till detta mötes tillförordnade 
protokolljusterare. 

 
§2. Abitröjor 



 

   
 

- Adrian meddelar att då det hittills bara kommit 
in ett bidrag till trycket så är datumet för 
inlämning av ett motiv till tröjorna förlängt till 
den 8 februari. 

- Om det inte kommer in flera motiv så ska det 
höras med Tanja om man kan ha det som extra 
arbete i en bildkonst kurs. 

 
- Den gamla Abi-tröjsgruppen har nu färdiggjort ett styrdokument som 

innehåller instruktioner och tidsramar för de olika momenten som ingår i 
att få ihop Abi-tröjorna så arbetet kan fortskrida för kommande treor.  
 

- Det återstår ännu tre Abi-tröjor som inte blivit hämtade. Påminnelser 
kommer gå ut till årskursen. 

 
§3. Mensskydd samt lock på soptunnor 

- Adrian rapporterar att i nuläget finns ett klistermärke som säger att 
toaletten är menssäkrad vid en av toalettdörrarna vid varje grupp av 
toaletter. Det finns dock inte mensskydd i dessa toaletter ännu då det 
väntas på skåp som beställts som ska monteras och fyllas med 
mensskydd.  

- Ann-Sofie ska undersöka saken med locken på soptunnorna och där det 
inte redan finns kommer hon sätta soptunnor med pedal och lock. 

 
§4. Hem och skola pengar 

- Matilda G har meddelat studeranderådet att det finns 1400€ till vårt 
förfogande 

- Man ska höra med friskvårdsgruppen angående arbetet med pingisrummet 
där studeranderådet ber om en budget för det planerade arbetet och sedan 
kan pengarna allokeras till arbetet. 

- Det ska skickas mejl, läggas ut på Instagram och pratas om på samlingen 
att det finns pengar till förfogande och förslag önskas från studerande om 
vad de vill att de ska användas till. 

 
§5. Val av skolans värdeord 

- På det senaste mötet diskuterades ett förslag om att det kunde komma en 
föreläsare som pratar om värdeord och dess betydelse för skolan, sedan 



 

   
 

skulle det i klasserna tas fram tre förslag som 
sedan förs vidare till studeranderådet där de 
slutgiltiga värdeorden röstas fram. Allt detta 
ska ske på en infotimme 

- Fredrik har förslag på två före detta studerande 
som skulle kunna komma och föreläsa.  

- Fredrik har fått förtroendet att ta fram ett datum 
då detta kan genomföras 

 
§6. Lussetröjor 

- På det senaste mötet konstaterades att intresset för tröjorna finns och 
Fredrik föreslog att man kunde använda skolans nyvalda värdeord i 
designen. 

- Hur själva tröjan ska se ut diskuteras mer efter att värdeorden är valda  
  
§7. Info av studeranderådet på samlingen 

- Caspian meddelar att det framöver ska framkomma information om vad 
studeranderådet jobbat med varje samling med början den 8 februari 

- Det som ska tas upp på närmast kommande samling är situationen 
angående mensskydden, pengarna som finns till förfogande och att några 
personer har glömt att hämta ut sina Abi-tröjor. 

- De som deltar är Adrian, Caspian, Matilda G och Samuel.  
- Noel gav förslag om att man på samlingar kan använda sig av Kahoot 

eller liknande plattform för att låta studerande rösta om olika ämnen som 
vi tagit upp. 

- Friskvårdsgruppen ska ta fram fyra förslag för teman för vad som ska 
göras med pingisrummet, sedan sker en omröstning på samlingen. 

 
§8. Mattestöd för långmatematiker 

- Från studeranderådets sida så finns det ett önskemål om att det ska finnas 
mattestöd för långmatematiker.  

- Noel föreslog att det kan finnas en lista där man kan skriva upp sig och 
anmäla sig till stödet. 

- Önskemålet och förslaget ska föras vidare till ledningsgruppen.  
 
§9. FSS-utbildningar 



 

   
 

- Caspian har i dagarna före mötet skickat ut ett 
dokument med utbildningar från FSS. Om 
önskemål finns för en utbildning ska 
studeranderådsrepresentanterna höra av sig till 
ordförande.  

 
§10. Övriga ärenden 
 
Studerandekort 

- Matilda G meddelar att Frank, som har appen där alla erbjudanden finns 
för studerande, har kontaktat åländska företag och frågat om de vill vara 
med och ge erbjudanden åt studerande.  

 
 
 
 
 
 
Ordförande Caspian Boström                      Vicesekreterare Julia Valkeapää 
 
 
 
 
 
Tf. Protokolljusterare Adrian Södergård 
 
 


