
   
 

 
 

Studeranderådet 2022  

 
Datum:  7.4.22 
 

Mötestid:  14.10 – 15.04 

 

Mötesplats:  Konferensrummet VS207 

 

Närvarande: 
 

Matilda Guseff 2C, vice ordförande 

Wilma Andersson 1F 
Samuel Dreyer 1C 

Matilda Johansson 1C 
Cornelia Sjöblom 2F, 

protokolljusterare 
Filip Karlsson 2D 

Henrik Ojala 2G 

Erik Fogelberg 2A 

Mikael Tuokko 1E 
Wilhelm Eriksson 1B 

William Andersson 1E 
Saga Lindholm 1D 

Fredrik Törnroos, lärarrepresentant 
Julia Valkeapää, sekreterare 

Caspian Boström, anslöt kl. 15.55 
 

§1. Mötet öppnas 
- Då Caspian inte kan vara närvarande i början av dagens möte öppnar vice 

ordförande Matilda Guseff mötet 
 
§2. Abitröjor  

- Julia har pratat med Tanja och hon upplever att det är för mycket att sätta 
in i en kurs. Tanjas tanke var även att det motivet som redan tagits fram 

skulle återanvändas i flera generationer. 
- Då tvåorna svarat på en tidigare enkät att de vill ha ett eget motiv så 

kommer det gamla motivet inte återanvändas. 
- Det har kommit in ett bidrag till motiv och det är detta motiv som 

kommer att användas. 
- Julia hör med Adrian om vem som skickat in förslaget. 

 
§3. Ukrainakonsert  

- Matilda G berättar att det går bra med planeringen av konserten. 
- Ett samarbete sker med Högskolan på Åland. De har ett slutarbete som 

håller på som går ut på att det kommer bli en ”fredsvandring” som sedan 
avslutas med att deltagarna kommer på konserten 

- Matilda och en från Högskolan på Åland ska fixa annonser till tidningen 

och olika medier kommer att kontaktas av arbetsgruppen för att 
uppmärksamma konserten. 

 



   
 

§4. Pingisbord 

- Fredrik berättar att han har fått förslag om att köpa in mindre pingisbord 
då de inte tar lika mycket plats som det pingisbordet som finns i nuläget.  

- Före dessa köps in är det bra om man bestämmer var de permanent ska 
stå. 

- Samuel ska föreslå för friskvårdsgruppen att studeranderådet och 

friskvårdsgruppen köper in ett pingisbord var på deras nästa möte. 
- William och Fredrik kollar upp platser där pingisborden kan stå innan de 

köps in 
 

 
§5. Representanter till hållbarhetsråd 

- Fredrik meddelar att det har kommit ett mejl från Mikael Larsson från 
bärkraft angående att det ska bildas ett ungdomsråd som fokuserar på 

hållbarhetsfrågor. Detta hållbarhetsråd kommer sedan ge input till 
beslutsfattande politiker. 

- Från yrkesgymnasiet har tre anmält sig till rådet och nu eftersöks tre 
intresserade från Lyceet till rådet. 

- Representanterna blir Cornelia, med Wilma som suppleant, Sam med 
Mikael som suppleant samt Matilda G med Erik som suppleant. 

- Cornelia, Matilda G och Mikael går även med i skolans hållbarhetsgrupp 

för att kunna samverka mellan de olika råden. 
 

§6. Synpunkter kring Schildts & Söderströms 
- Ledningsgruppen har bett om studeranderådets åsikter om läroplattformen 

Schildts & Söderströms 
- Man upplever att med historia och matematikböckerna tar det lång tid att 

ladda sidorna. Det är även problematiskt då det inte finns sidnummer i 
böckerna, speciellt om lärarna endast säger vilken sida man ska läsa 

istället för vilket kapitel. 
- Många gånger behöver lärare printa ut uppgifter då uppgifterna inte alltid 

sparas i böckerna. 
- Även plattformen Otava har brister. Bland annat är böckerna inte alltid 

översatta korrekt och vissa partier kan till och med stå på finska. Det 

händer även att facit är fel eller att den rättar en uppgift som fel trots att 
den är rätt. 

 
§7. Ny vicesekreterare 

- Då Adrian avgått från sin plats i studeranderådet har Julia gått över till att 
vara ordinarie sekreterare. Detta innebär att en ny vice sekreterare bör 

utses. 
- Cornelia var den enda som ställde upp till posten och blir därför utsedd till 

ny vice sekreterare i studeranderådet. 
 

§8. Övriga ärenden 
 



   
 

Bespisningsmöte 

- Wilma har varit på bespisningsmöte och meddelar att de tagit upp 
angående fullkornsriset och det har redan serverats mycket fullkornsris på 

luncherna 
- Angående att använda åländskt kött så berättade dem att de har fasta 

beställningar från landskapet och kan då inte själva styra vad köttet har 

för ursprung men det ska förtydligas i matschemat när köttet som serveras 
är åländskt. 

 
Temadag 

- Temadagen ”Anything but a backpack” var en stor succé och Henrik 
föreslår att det skulle göras en ny temadag 

- Ett förslag kom på en ”gender bender” dag vilket innebär att man klär sig 
som det motsatta könet. 

- Tema-gruppen bestående av Cornelia, Wilma, Henrik och Matilda J får 
ansvar för att bestämma vad det blir för temadagar och när det blir men ett 

förslag om att försöka ha temadag varannan fredag skickas med från 
studeranderådet. 

 

Undervisning och material i svenskan 
- När åsikterna om Schildts & Söderströms togs upp kom man även in på 

ett spår angående svenska lektionerna 
- Man upplever att svenskan är dålig på att använda läromedlet som hör till 

kursen vilket är jobbigt för de som betalar för sina böcker då de kostar 
mycket men upplevs bli oanvända. 

- Det önskas även mer exempel och övningar på skrivuppgift och mindre 
språkhistoria på lektionerna 

 
Mensskydd på toaletterna 

- Mensskydden har äntligen kommit upp men skåpen går inte riktigt att 
stänga. 

- Vaktmästaren ska kontaktas av Fredrik om att utreda saken 

- Julia ska även ta kontakt med Adrian angående hur det står till med 
soptunnor med lock till toaletterna. 

 
Räkne-stuga  

- Matilda J gav ett förslag om att starta ihop en räkne-stuga, då speciellt 
lång-matematiker skulle kunna delta, som endast skulle bestå av 

studerande. Tanken är då att man skulle träffas någon dag i veckan och 
kunna hjälpa varandra med olika räkneuppgifter 

- Matilda J, Saga och Sam tar ansvaret att starta denna räkne-stuga och ger 
informationen till matematiklärarna som kan förmedla till alla studerande 

för att locka deltagare. 
 

§9. Mötet avslutas 
 



   
 

 

 
 

 
 
Matilda Guseff, vice ordförande   Julia Valkeapää, sekreterare 

 
 

 
 

 
Cornelia Sjöblom, protokolljusterare 


