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Föreningens verksamhet  

Studeranderådets syfte är att bevaka studerandenas intressen. Rådet ska verka för skolans alla 

studeranden i frågor som direkt rör dem själva samt deras verksamhet och utbildning. 

Studerandenas intresse ska alltid sättas främst. Rådet åsyftar att efterleva den demokratiska 

processen även i skolan och beaktar alla studerandenas röster jämlikt. Studeranderådet har två 

representanter i skolans ledningsgrupp och en i Hem- och skolaföreningen vilket gör rådet till 

den främsta länken mellan studerandena och skolledningen.  

 

Verksamhetsplan för 2021 – 2022 

  

Studeranderådets totala budget: 4508,43 euro. Observera att fakturan på årets ”Abitröjor” (se 

nedan) på omkring 3000 euro ej ännu är betald. 

 

Följande ärenden ämnar studeranderådet arbeta för under kommande verksamhetsår: 

 

Studiekort 

Under stora delar av det förra verksamhetsåret försökte studeranderådet att arbeta fram ett så 

kallat studiekort. Målet med kortet är att ge studeranden olika sorters förmåner, exempelvis 

rabatter vid olika lokala affärer, restauranger samt caféer. 

I stället för att själva försöka arbeta fram ett studiekort har studeranderådet kontaktat Finlands 

Svenska Skolungdomsförbund FSS som har sedan länge har ebjudit svenskspråkiga 

studerande på fastlandet studiekort, och har riklig erfarenhet kring ämnet. Studeranderådet 

ämnar kontaka FSS och har ambitionen att ansluta sig till det studiekort som redan finns, och 

få förmåner på Åland av det.  

 

Mensskydd 

Studeranderådet har under förra verksamhetsåret jobbat för att få mensskydd till en toalett vid 

varje sektion av toaletter. Ett klistermärke ska sättas upp på varje toalett där det finns 

mensskydd, för att visa just det. Studeranderådet ämnar ro detta arbete i land under hösten.  

 

Minecraftserver 

Studeranderådet upprätthåller fortsättningsvis skolans Minecraftserver. Alla studeranden vid 

lyceet är välkomna att vara med i den.  

I samband med studeranderådets presidieval utsågs en IT-ansvarig. Upprätthållandet av 

minecraftservern är en av den IT-ansvariges huvuduppgifter.  

Allokerad budget för minecraftservern är 100 euro. 

 



Tröjor  

Studeranderådet vill även detta verksamhetsår ge möjligheten, och jobba för att, lyceets 

andraårsstuderande ska kunna införskaffa så kallade ”Abitröjor” nästa år. Studeranden ska 

själva få skicka in förslag på motiv. Ett motiv kommer att utses och skaparen av motivet 

kommer att få sin tröja betald av studeranderådet. En grupp är tillsatt för att handha om 

processen.  

En enkät skickas ut för att undersöka intresset för skoltröjor, som skulle vara tillgängliga för 

alla studeranden att köpa. Efter att enkätens svar kommit in och vi ser hur stort intresset är 

avgör studeranderådet huruvida vi går vidare med arbetet, och på vilket sätt. 

Studeranderådet subventionerar årets abiturienters abitröjor och allokerar för ändamålet 

maximum 500 euro. Medlemmarna ur gruppen som jobbat fram årets abitröjor kommer att få 

tröjorna betalda av studeranderådet. Ifall en budget behövs för skoltröjorna kommer 

föreningen att allokera den vid en senare tidpunkt. 

 

Gamla studeranderådsrummet  

Det gamla studeranderådsrummet i källaren är idag pingisrum. Vilo- och studierum finns nära 

rummet, och av den orsaken ämnar studeranderådet se till att pingisbordet flyttas och rummet 

kommer till annan användning. Målet är att rummet på bästa sätt ska fylla studerandenas 

behov och på bästa sätt bidra till deras trivsel. 

Om det framtida arbetet med rummet kommer att kräva en budget, kommer studeranderådet 

när det blir aktuellt att allokera pengar för ändamålet.  

 

Skolfotografering  

Liksom varje läsår kommer studeranderådet att ansvara för att organisera årets 

skolfotografering under höstterminen.  

Representanter från studeranderådet diskuterar med GeFoto för att ta fram ett passligt datum 

inom november månad. 

 

Val av studeranderepresentant till Ålands Gymnasiums styrelse 

Varje år väljer lyceets studeranden en representant till Ålands Gymnasiums styrelse. 

Studeranderådet har tidigare år stått för arrangemangen kring valet, och ämnar göra detta 

även i år. 

Inom november månad kommer studeranden få möjligheten att ställa upp som kandidater till 

valet. Därefter får de själva kampanja på det sätt de anser lämpligt. Under julfesten får lyceets 

studerande rösta på en kandidat och under samma dag presenterar studeranderådets 

ordförande den vinnande kandidaten.  

 

Fika för studeranderådet  

Studeranderådet anser att det är en naturlig sak att allokera pengar till fika för mötena.  



I samband med studeranderådets presidieval utsågs en fikaansvarig för mötena.  

Studeranderådet allokerar totalt 100 euro för verksamhetsårets nio till tio möten. 

 

Kontaktuppgifter: 

Instagram: @alandslyceum  

Hemsida: Ålands lyceums del av Studnet under fliken ”Studeranderådet”  

https://studnet.gymnasium.ax/alands-lyceum/om-alands-lyceum/studeranderadet  

 

 

 

 

https://studnet.gymnasium.ax/alands-lyceum/om-alands-lyceum/studeranderadet

