Protokoll Elevrådet måndag 161121 kl. 08.30
Närvarande: Kristina Zinger 9f, Mahamed Ali 9b, Olle Österhall 7d, George Yacoub 9f, Georg
Hall Blixt 8f, Ralfs Daniels Smithens 7f, Hedvig Jonés 7k, Claes Nyman,
Sofia Tenglin (socionompraktikant).
Frånvarande: Almaz Tesfagergish Tesfay 7a, Christy Ly 9d, Gemima Osengenyoyi 8c,
Cuwan Ibrahim Mustafa 9g, Frida Blomér 8g.

1.

Ordförande Kristina Zinger hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.

Dagordningen godkändes.

3.

Förra protokollet lästes upp och godkändes.

4.

Elevrådsarbetet
 Mahamed frågar mentorer i 8a/8b om vem som ersätter Filip Svalgård i
styrelsen.

5.

Pär-Magnus har lämnat info om utbytet med Riga. Arbetsgruppen består just nu av
Pär-Magnus, Kristina 9f, George 9f och Georg 8f. Preliminärt får vi besök under
januari. För att alla intresserade elever ska få möjlighet att ansöka om att vara med,
kommer Pär-Magnus inom kort ut med information.

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.

7.

Inga matfrågor togs upp idag

8.

Skolkatalogen levererades 18/10. Christy 9d, Kristina 9f, Cuwan 9g och Almaz 7a
har sedan tidigare utsetts att representera elevrådet vid utvärderingsträff med Foto
Norden AB. Mötet är uppskjutet till onsdag 23/11 kl. 11.00. Frågor att ta med: IDkorten, ”skuggade” fotografier, urvalet av klasskort.

9.

Elevrådet inbjuder för tolfte året till den traditionella Adventsfrukosten: fredag
25/11 kl. 07.30 i matsalen. Styrelsen samlas kl. 07.00. Claes har skickat ut inbjudan
till all personal inkl. musikskolan.

10.

Skolan har Öppet Hus tisdag 161129 kl. 18-20. Intresserade från elevrådets styrelse
anmäler sitt intresse till Claes.

forts.

11.

Inga tjejer i årskurs 9 har anmält sitt intresse att vara Lucia-kandidat. Claes skickar
ut en påminnelse. Sista anmälningsdatum förlängs en vecka.
 Alla tjejer i årskurs 9 får ansöka om att bli Lucia.
 I ansökan gör kandidaten en presentation av sig själv, samt i korta ordalag
beskriver varför just hon ska bli utsedd till Lucia
 Ansökan om kandidatur lämnas till Sussie i uppis senast fredag 161125.
Detta ”CV” som avpersonifieras, utgör underlaget för elevrådets styrelse när Lucia
utses. Likt förra året ber vi våra musiklärare att välja ut Lucia bland kandidaterna.

12.

Kommande frågor för detta läsår är Romme åk 9, tre godisinköp (jul, all hjärtans
dag, påsk) till hela skolan, 4-kampen. Claes och Sussie bevakar att julgodis blir
inköpt.

13.

Georg 8f besöker skolans ledningsgrupp senare idag. Han tar med sig:
 Skolans policy om mobiltelefoner.
 Önskemål om snöbollszon.
 Skolans brist på plan för hur många år elevernas iPads anses hålla måttet.

14.

Det fanns inga punkter frågor från arbetslagen.

15.

Under punkten övriga frågor kom följande upp:
 Henry har rapporterat att duschdraperierna är nu åtgärdade. Tråkigt nog kan
det konstateras att duschdraperierna som varit mest åtgångna funnits på den
sida som kvällsuthyrningen inte har tillgång till. Detta innebär att det är på
skoltid som åverkan har skett.

16.

Nästa styrelsemöte är tisdag 161213 kl. 11.30 i konferensrummet vid exp.

17.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Georg Hall Blixt

Kristina Zinger

