Protokoll Elevrådet onsdag 161026 kl. 09.30
Närvarande: Kristina Zinger 9f, Mahamed Ali 9b, Christy Ly 9d, Gemima Osengenyoyi 8c,
Georg Hall Blixt 8f, George Yacoub 9f, Frida Blomér 8g, Cuwan Ibrahim Mustafa
9g, Sussie Holmgren, Marit Barre, Pär-Magnus Sjöström, Claes Nyman.
Frånvarande: Almaz Tesfagergish Tesfay 7a, Olle Österhall 7d, Ralfs Daniels Smithens 7f,
Hedvig Jonés 7k
1.

Ordförande Kristina Zinger hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.

Dagordningen godkändes.

3.

Förra protokollet lästes upp och godkändes.

4.

Elevrådsarbetet
 Filip Svalgård 8b har avsagt sig styrelsearbete. Ersättare behöver utses från
8a eller 8b.
 Årskurs 7 hade elevrådsmöte 12 oktober. Där diskuterades elevrådets
organisation, Öppet hus 29/11, Halloween och skolans arbetsmiljö. Mötet
hade mycket god uppslutning med 14 deltagande klassrepresentanter.

5.

Elevskyddsombuden var på utbildning 4-5 oktober tillsammans med kommunens
övriga elevskyddsombud. Gemima och Marit berättade om innehållet: info från S:t
Eskils elevråd, medverkan från polisen och någon från kommunen beträffande
trygghetsfrågor, arbete med eget utvecklingsarbete t.ex. ”Snackis-hörna” en gång i
månaden arrangerat av kompisstödjarna (ev. redan på Öppet Hus).

6.

Pär-Magnus redogjorde för utbytet med Riga. Genom åren finns det c:a 100 f.d.
elever på Stålforsskolan som har utökad kunskap om Lettland och Riga. Om vi
genomför det i år blir det 10-årsjubiléum. Frågan är om det ska fortsätta. Om vi tar
emot elever behövs värdfamiljer för att lösa logifrågan. En arbetsgrupp bildades
bestående av Pär-Magnus, Sussie och Kristina (ordf.). Det behövs ytterligare ett par
intresserade elever till. Elevrådets kostnad uppskattas till 20-25.000 kronor totalt.
Beslut: Att ge arbetsgruppen mandat att jobba vidare med Riga-projektet.

7.

Skol-IF:
 Måndagar kl. 16-17: Basket.
 Tisdagar kl. 16-17: Ung Fritid - tjejer.
 Torsdagar kl. 16-17: Ung Fritid – killar.
 Besök av Skolidrottsförbundet. Claes informerade om vad Malin Göransson
erbjuder från Skolidrottsförbundet i fråga om utbildning, stöd och
föreningsutveckling.

8.

Inga matfrågor togs upp idag

forts.

9.

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 onsdag 9/11 kl. 11.00. Frågor att ta med: ID-korten,
”skuggade” fotografier, urvalet av klasskort.

10.

När det gäller skolgårdens utemiljö har bilparkering för musikskolan byggts,
pingisborden för utomhusbruk har installerats och basketplanen är flyttad till en mer
plan yta. Ett av pingisborden lutar, vilket behöver åtgärdas. Snart kommer
bommarna till skolgården vara nedfällda kl. 08-16. Inget nytt framkom om nästa steg
för utvecklingsarbetet.

11.

Elevrådet beslutade att förfarandet kring Lucia-kandidater ska fortsätta som förra
läsåret.
 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 161118.
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.

När det gäller eventuellt uppmärksammande av Halloween, är det ok med pyntning
av arbetslagets våning. Däremot är det beslutat från rektorshåll att ansiktsmasker
inte är tillåtet.

13.

Kommande frågor för detta läsår är Adventsfrukost 25/11, Öppet Hus 29/11,
Romme åk 9, tre godisinköp (jul, all hjärtan, påsk) till hela skolan, 4-kampen.
Till nästa styrelsemöte behöver info fram i vilken omfattning elevrådet ska
representera på Öppet hus.

14.

Kristina berättade att hon och George besökt skolans ledningsgrupp.
 Önskemålet om mindre smör på Mellis-mackorna är framfört.
 Skolans gemensamma policy när det gäller mobiltelefoner på lektionstid –
dessa ska vara undanstoppade.
 När det gäller fler sittplatser i korridoren på våning 6, rapporterades det att
det just nu inte finns pengar. Förslag lämnades att elever bygger bänkar inom
ramen för ämnet träslöjd.
 När det gäller elever med specialkost handlar det om säkerhet att allt blir rätt.
Sussie nämnde att porträttfoton på matsalspersonal skulle kunna vara till
hjälp för de elever som har behov att veta vem som är ansvarig.
 Skolan verkar inte ha någon plan för hur många år elevernas iPads anses
hålla måttet. När en iPad blir uttjänt ska den ”skrotas” och får inte säljas till
innehavaren.

15.

Under punkten frågor från arbetslagen togs följande upp:
 Skolans innetemperatur upplevs allmänt för kall.
 Fråga ställdes om matsalen och hemkunskapen beställer svenskt kött.
 Det undrades om mellis-paketen kan innehålla chokladmjölk istället för juice.
Sussie förklarade att det blir för dyrt inte minst för att mellis-paketen redan är
subventionerade.
 Fråga ställdes återigen om statusen på idrottens duschdraperier.

forts.

16.

Inga övriga frågor kom upp.

17.

Nästa styrelsemöte är måndag 161121 kl. 08.30 i konferensrummet vid exp.

17.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Georg Hall Blixt

Kristina Zinger

