Protokoll Elevrådet tisdag 161213 kl. 11.30
Närvarande: Mahamed Ali 9b, Firmesk Kakai 8b, Gemima Osengenyoyi 8c, George Yacoub 9f,
Georg Hall Blixt 8f, Cuwan Ibrahim Mustafa 9g, Frida Blomér 8g, Hedvig Jonés 7k,
Somia Hafezpour 8c, Claes Nyman.
Frånvarande: Kristina Zinger 9f, Almaz Tesfay 7a, Christy Le 9d, Olle Österhall 7d, Ralfs Daniels
Smithens 7f.
1.

Vice ordförande George Yacoub hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.

Dagordningen godkändes.

3.

Förra protokollet lästes upp och godkändes.

4.

Elevrådsarbetet
• Firmesk Kakai 8b valdes in i styrelsen istället för Filip Svalgård.

5.

Pär-Magnus lämnade info om utbytet med Riga. Sammanlagt har 15 elever lämnat in
sin ansökan och godkänts för att vara med. Det kommer att ställas höga krav på
engagemang och delaktighet.

6.

Skol-IF fortsätter med sina aktiviteter enligt följande:
• Måndagar kl. 16-17: Basket.
• Tisdagar kl. 16-17: Ung Fritid - tjejer.
• Torsdagar kl. 16-17: Ung Fritid – killar.
• Fredagar kl. 16-17: Vietnamese Youth Sport Center.
Skolan deltog med tre lag I SAID-cupen i fotboll. Ett av våra pojklag vann guldet.

7.

Följande matfrågor togs upp idag:
• Önskemål framfördes om att eleverna oftare får välja maträtt.
• När blir det fler sittplatser i matsalen – när kan ”lilla” matsalen öppnas ?

8.

Vid utvärderingsträff med Foto Norden framfördes synpunkter och åsikter. Det
bestämdes att fortsätta samarbetet åtminstone ett år till. ID-korten levererades igår.

9.

Tidigare idag var det Lucia-tablå i två föreställningar. Stålfors Lucia 2016 blev
Kristina Zinger 9f.

10.

Istället för julgodis bjuder elevrådet alla klasser på julmust och pepparkakor i
samband med julavslutningen.

forts.

11.

Årskurs 7 och 8 har genomfört separata elevrådsmöten där det diskuterades två viktiga
frågor.
Skolans toaletter: Hälften av skolans elever upplever obehag av att använda skolans
toaletter. Detta har blivit tydligt efter Friends enkätundersökning, skolsköterskornas
elevhälsosamtal samt vid en rad andra elevkontakter. Det är helt oacceptabelt.
Orsakerna kan vara många: hygienbrist, rädslan att bli inlåst, otrygghet, våga gå ensam,
inte få tag på nyckel till låst toalett etc.
Alla klasser på skolan behöver på allvar diskutera två frågor på Skolans Val:
1. Identifiera alla problem vi har med toaletterna !
2. Vad behöver göras för att alla elever ska känna sig bekväma/trygga med att
göra toalettbesök under skoldagen ?
Sopsortering och paperskorgar: Skolans sopsortering med tillhörande utplacerade
möbler fungerar inte. Av den anledningen har skolan avslutat ett dyrt avtal med
Kommunfastighet om tömning.
Nu behöver det köpas in nya papperskorgar. Alla klasser ombeds att diskutera frågan på
Skolans Val:
• Antal papperskorgar på varje våning, placering, vilken färg m.m.

12.

Kommande frågor för detta läsår är bland annat Romme åk 9 och 4-kampen.

13.

Georg 8f rapporterade om sitt besök hos skolans ledningsgrupp:
• Skolans policy om mobiltelefoner – arbetslagen bestämmer själva i frågan.
Eleverna upplever dock att det inte finns någon konsekvens i tillämpandet.
• Önskemål om snöbollszon – inte ok p.g.a. skaderisk och att skolan står ansvarig.
• Skolans brist på plan för hur många år elevernas iPads anses hålla måttet –
Elevrådet anser att en succesiv utfasning av iPads blir bättre än att behöva byta
ut hela ”iPad-parken” för hela skolan senare, då blir det dyrt.

14.

Följande punkter kom upp från arbetslagen:
• Finns det möjligheter till bestämda tider för drop-in hos skolsköterska ?
• Det saknas fortfarande sittplatser på arbetslagen för rastlediga elever. Förslaget
från ledningsgruppen att bygga bänkar eller liknande i träslöjden, fungerar inte
alls. Inga sittplatser = dålig arbetsmiljö.

15.

Under punkten övriga frågor kom följande upp:
• Mer information önskas i ”V-klass” om vad som händer på skolan.

16.

Nästa styrelsemöte är blir någon gång i januari. Claes sammankallar efter kontakt med
Kristina (ordförande).

17.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Georg Hall Blixt

George Yacoub

