
  
 

 
 
Studeranderådet 2022  

 
Datum:  4.5.22 
 
Mötestid:  15.20 – 16.23 
 
Mötesplats:  Konferensrummet VS207 
 
Närvarande: 
 
Caspian Boström 2E, ordförande 
Samuel Dreyer 1C, t.f. protokolljusterare 
William Andersson 1E 
Henrik Ojala 2G 
Matilda Guseff 2C 
Saga Lindholm 1F 
Mikael Tuokko 1E 
Julia Valkeapää 1A, sekreterare 
 
§1. Mötet öppnas 

- Caspian öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Då Cornelia inte är på 
plats utsågs Samuel till mötets tillförordnade protokolljusterare. 
 

§2. Abitröjor  
- Julia har hört av sig till Adrian och skaparen av motivet till Abi-tröjorna 

är Axa.  
- Det har kommit förslag om att ha flera färgalternativ på tröjorna. Gruppen 

som ansvarar för projektet kommer bestämma fyra olika färgalternativ 
som man kommer få välja mellan. 

- Gruppen ska ha ett möte för att komma igång med arbetet. 
 
§3. Pingisbord 

- William och Fredrik kollade på olika ställen där man skulle kunna ha 
pingisborden på och menar att möjligheterna är få. 

- Fjärde våningen skulle fungera då dessa pingisbord är mindre än vanliga. 
Möjligtvis under trappan om det är ok för Guy. 

- Caspian får mandat från studeranderådet att tillsammans med Fredrik 
köpa in pingisborden 

§4. Kylskåp och hemköp av mat 
- Det har pratats tidigare om att studerande möjligtvis skulle kunna köpa 

hem överbliven lunch för en billig peng på samma sätt som lärare kan. 



  
 

Detta då det kan vara till fördel för vissa studerande som kanske bor 
ensamma plus att det är bra ur ett miljövänligt perspektiv. 

- Enligt ÅMHM så måste maten kunna hållas kall tills att den hämtas. För 
detta finns ett kylskåp i Atleten som man skulle kunna använda sig av. 

- Ärendet tas upp på nästa möte då Fredrik hoppeligen är med. 
 
§5. Värdeord 

- Alla klasser har nu skickat in sina bidrag och de ord som kommit fram 
flest gånger från de olika klasserna och de slutgiltiga värdeorden är; 
”Respekt, Gemenskap och Ansvar”. 

- Då värdeorden skall sättas upp föreslås ordningen ”Gemenskap, Ansvar 
och Respekt” från studeranderådet. 

- Caspian meddelar Fredrik om de slutgiltiga värdeorden samt frågar hur vi 
går vidare. 

 
§6. Räknestuga 

- Tanken med räknestugan är att det ska vara som en klubb dit alla 
studerande får gå och där man kan hjälpa varandra med olika matematiska 
uppgifter. 

- Projektet har inte gått vidare desto mera sedan senaste mötet. 
- Saga, Henrik, Sam ska ta vidare arbetet och dra igång räknestugan. 

 
§7. Enkät om dagskaronkan 

- Efter dagskaronkan skickades det ut en enkät till alla studerande där de 
fick ge feedback på hur de upplevt dagen och bland svaren fanns väldigt 
blandade åsikter. 

- En stor mängd av de svarande betonade en bättre tidsplanering. Många 
klasser blev stående i korridorerna i väntan på att få göra de olika 
aktiviteterna. Blir det väntande behövs färdiga förslag på små aktiviteter 
som kan göras under väntetiden. Många studerande ville ha mera ”kladd” 
medan några ville ha mindre. Det var även någon som påpekade att 
klassernas teman borde vara mer genomtänkta så det är lätt att hitta 
utklädnader som tål att smutsas ner. De allra flesta skrev även att de hade 
önskat att dagen var längre och att man inte hade lektioner efter då man 
var så trött efter programmet och hade svårt att koncentrera sig på 
lektionerna. 

 
§8. Övriga ärenden 
 
Evenemang om demokrati 

- Samuel meddelade om ett evenemang om demokrati som kommer att 
hållas i Danmark. Mera info kommer på teams. 

 
Hållbarhetsgruppen 

- Matilda G ska fråga hållbarhetsgruppen om vad som hände med 
pappersmuggarna som var i korridorerna och om de kommer tillbaka. 



  
 

 
Representanter i skolans grupper 

- Caspian noterar att det är bra att vi har studeranderådsrepresentanter i de 
olika grupperna i skolan (t.ex. hållbarhetsgruppen och friskvårdsgruppen) 
då det leder till en smidigare kommunikation mellan de olika grupperna 
och studeranderådet. 

 
 
 
 


