Datum:10/11/21
Närvarande:

Diskussion/
Beslut
Frågor från
klassråd

Gemensamma
diskussioner:
Alla årskurser vill vara
med på aktiviteterna :
Romme utflykten,
simning, innebandy
och fotbollsmatcherna.
Alla klasser vill dela
upp mellan tjejer och
killar under simningen.
Stora problem
angående plats. Vill ha
nog plats för att sitta.
Åke frågan.
9A: Behöver bättre
sittplatser.
9B: Vill ha pingisbord
inomhus.
9C: Man vill dessutom
dela upp simningen
mellan tjejer och
pojkar.
8A: Frågor om
aktiviteter : När och
hur kommer

Ansvarig

Svar från
skolledning
Monika har fått
pengar för att byta
skåp, men kräver att
alla skåp måste bytas.
Det ska ordnas
mensskydd, Monika
kollar på företag
som kan ordna det.

Fotbollsmatchen,
innebandymatchen och
Romme utflykten ske.

8B och C:
Vill dela upp mellan
tjejer och killar under
simningen.
När var och hur blir
det prao? Det kommer
vara tre dagar prao och
sedan två röda dagar,
lediga dagar. 8:orna vill
all gemensamt ha mer
prao.
Klockor i
omklädningsrummen,
vill veta hur lång tid
man har på att byta
om. “Gärna
fungerande”
Man vill förbättra
värmen i klassrummen.
Det önskas att man
sätter på element.
Fler sittplatser för
studerande och för
vila.
Behöver någon som
öppnar när Jamil är
frånvarande.
Frågor och orolighet
om klassernas
blandning.

7A: Fler vegetariska
alternativ i matsalen.
Öppna alla rader när
högstadiet äter.
7B:
7C:
6A:
6B: Duschbås önskas,
vissa önskar lås. En
ytterliggare vattenkran
i matsalen. Nya
symaskiner och stolar i
matsalen.
6C:
Till klassråd för
diskussion

10 frågor till Åke om
maten. Frågorna ska
diskuteras i klassråd och
senare matråd.
8:orna, 6:orna och
7:orna Behöver få
ordning på deras
klassråd.
Vill ha längre raster
innan idrotten. (Ta upp
under 8:ornas klassråd)

Arbetsmiljöfrågor/
matråd

Åke pratar om matrådet
vid en senare tid.

Studiefrågor
Övrigt

Info : Studietid finns mån - ons 14 - 16.

Datum: 9/2 elevråd
Närvarande:

Diskussion/
Beslut
Frågor från
klassråd

Rommeresan riskerar
att ställas in p.g.a.
ekonomiska skäl. Åk 9
undrar var pengarna
har gått till och begär
en mer öppen med
ekonomi som vi kan
se.
TV:n kostar mycket
och är inte nödvändigt.
- Åk 9
Man använde sista
pengarna inför
budgeten för att köpa
tv. Åk 8
Mobilsituationen. Man
fick in många fler
mobiler när man tar de
per lektion istället för
att ta hela dagen. - Åk
9
“Vill man hellre få in
20 mobiler per lektion
eller 2 per dag” Gustav
Det kommer alltid
finnas mobiler på
raster, är det inte bättre
att få fler som lämnar
in . - Åk 7

Ansvarig
Jamil Jedidi
Svar från
Jamil.

Med t.ex tv
och andra
ekonomiska
beslut kan det
vara bra med
TV för
information. Jamil

Man vill inte
att folk tar bild
på andra och
man måste
respektera
andra och veta
om de blir
fotograferad.
Man får inte
sälja saker som
“konkurrerar
med lunchen”.
Det är ett
problem för
de som

Svar från
skolledning
Ledningen kollar på
priser inför
rommeresan, 9:orna
prioriteras medans
åk 7 och 8 kan
behöva göra annat.
-Jamil

Det finns två alternativ,
antingen lämnar man
in på lektionen och får
i snitt 10-20 mobiler /
dag eller för hela dagen
och får runt 0-8
mobiler. - Linus Åk 9
Vad hände med
moppegarage, vi tycker
att vi behöver mer
plats till fordon
eftersom det blivit
trångt och kommer bli
trängre.
Går det att man säljer
alternativ snacks och
mat osv. Åk 8
De som kommer
senare får mindre mat
och det blir trängre. Åk 8.
Önskar soffor utanför
K1 och K2, Plaststolar
slängs runt och tyngre
och fastare möbler
vore bättre. - Åk 7
7:orna tar upp plats
mittemot bildsalen,
9:orna behöver plats
till att använda
skåpen.- Åk 9 LUKAS
Åk 6 tar upp plats från
7:orna och håller på
med dator där m.m.
Åk 7.

kommer
senare.
Man ska vara
mer tydligt var
man kan vara.
det är ett
problem

Ont om plats och vill
lösa det genom att
sexorna ska vara ute på
rasterna. Åk 7
Problemet är att åk 6
kan direkt gå tillbaka
efter att de gått till
fotbollsplanet, det
orsaker platsproblem.
Anordna inspektioner
till luft och vatten,
speciellt luft till m2
och till musik
klassrummet. - Åk 9
Vattnet är vitt i
klassrum b1 hos
6:orna.
6:orna påstår att de
kan gå ut till Coop
under lunchen, 7:or är
skeptiska.
Det är troligtvist inte
sant och något bör
göras.
Till klassråd för
diskussion
Arbetsmiljöfrågor/
matråd
Studiefrågor
Övrigt

