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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 en
representant i både skolans ledningsgrupp och i Hem- och skolaföreningen vilket gör rådet
till den absolut främsta länken mellan studeranden och skolledningen.

Verksamhetsplan för 2020 – 2021
Studeranderådets totala budget: 2 178,60 euro
Följande punkter planerar studeranderådet att arbeta för kommande verksamhetsår:

Studerandekort
Studeranderådet vill arbeta fram ett så kallat studerandekort för alla studeranden på Ålands
Gymnasium. Dessa kort skall ge olika sorters förmåner till studeranden, bland annat rabatter
till olika lokala affärer, restauranger samt caféer.
Studeranderådet strävar efter att göra detta projekt till ett samarbete mellan Ålands Lyceum,
Ålands Yrkesgymnasium och Högskolan på Åland. Vi hoppas på att ta fram en digital
version av detta kort.
Allokerad budget för detta ändamål från studeranderådets sida är 300 euro.

Underlätta hemköp av dagens lunch
Studeranderådet strävar efter att göra det lättare för studerade att köpa hem dagens lunch.
Eftersom maten måste hållas kall för att förhindra tillväxt av bakterier, bestämde
studeranderådet att erbjuda kylskåpet som redan finns i klassrummet Atleten.
Om intresset är stort och det redan existerande kylskåpet fylls upp kommer föreningen att
köpa ett till, men endast om behovet finns.
Kylskåpet kommer att rensas varje fredagseftermiddag för att undvika förvaringen av
gammalt mat.

Minecraft server
Studeranderådet har bestämt sig för att köpa ett Minecraft server till skolan. Alla studeranden
vid lyceet är välkomna att ta del av den.
Vi kommer att ha en testperiod på ungefär två månader för att se hur stort intresset är, efter
det kommer vi att diskutera om vi skall fortsätta hålla igång den.
Allokerad budget för detta är 150 euro.

Tröjor
Studeranderådet vill försöka ge möjligheten till lyceets studerande att införskaffa skoltröjor.
Design för tröjorna diskuteras och tas fram i samarbete med bildkonstläraren Tanja ReuterLindén.
Efter att en enkät har gjorts för att se hur stort intresset för dessa tröjor är, kommer vi att
bestämma ifall vi skall göra detta till någonting som alla studerade kan ta del av, eller om de
endast skall erbjudas till studeranden som går ut lyceet (då, så kallade abi-tröjor) eller om vi
skall sträva efter båda alternativen.
Ifall en budget behövs kommer föreningen att allokera den vid en närmare tidpunkt.

Skolfotografering
Som varje läsår kommer studeranderådet att ta sig ansvaret för att organisera
skolfotograferingen under höstterminen.
Representanter från studeranderådet diskuterar med GeFoto för att ta fram ett passligt datum
inom november månad.

Val av elevrepresentant till Ålands Gymnasiums styrelse
Varje år väljer lyceets studerande en representant till Ålands Gymnasiums styrelse.
Studeranderådet har tidigare år stått för arrangemanget av valet, detta kommer vi även att
göra i år.
Inom november månad kommer studerande att få möjligheten att ställa upp som kandidater,
efter det får de göra kampanj för sig själva på det sätt de anser passligt. Under julfesten får
lyceets studerande rösta och under samma dag presenterar studeranderådets ordförande den
vinnande kandidaten.

Förvaringsställe för instrument
Studeranderådet har blivit informerat om att studerande som spelar musik på Ålands
musikinstitut inte har en lätt åtkomlig plats att förvara sina instrument på ett säkert sätt.
Studeranderådet anser att detta är ett problem och kommer att ta upp det på kommande möten
för att hitta en trygg och enkel lösning.
Ifall en budget behöver sättas kommer den att allokeras vid ett närmare tidpunkt.

Fika för föreningen
Studeranderådet anser att det är en naturlig sak att allokera pengar som skall gå till att förse
fika på mötena.
En fikaansvarig kommer att väljas i slutet av varje möte till kommande möte, detta för att få
ett rullande schema.
Studeranderådet allokerar totalt 100 euro för alla nio till tio möten som kommer att ske under
verksamhetsåret.
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