
 

Protokoll 2/11-20 

 
1. Mötet öppnas 
 
2. Genomgång av förra mötets protokoll 

● Sekreteraren sammanfattar 
 

3. Information från lärare/skolledning/annan personal 
● Annelie  

Ventilationen: Det ska sättas in en växlare som gör det svalare på natten, 
vilket ger en behagligare känsla på morgonen. 
Det ska göras ett test om temperaturen under vintern.  
Det finns externa arbetare som tittar på ventilationen.  
 
Hugo Clarins ska på skyddsrond den 14 december. Ta upp i klasserna om det 
finns något klagomål eller “oro område”.  
 
Vad tyckte ni om upplägget av öppen dörr? Funkar det med halvdagar och att 
vara i ett klassrum? 
 
Julavslutningen kommer ske klassvis.  
Vad vill klasserna göra? 
 
Tanke om att skjuta fram bandi-turneringen till våren. 
 

● Alisa - handlingsplan 
Det är väldigt mycket skadegörelse på skolan. Det finns ett arbete runt detta. 
Alla som är ute på kvällarna blir med i kartläggningen. Poliser och fältare har 
koll på er även om ni inte är en del av skadegörelsen. 
 
Oroligt i omklädningsrumme på grund av mobilerna i omklädningsrummen. 
Killarna saknar draperier i duscharna.  
 
 
När det är vikarie utifrån i klasserna blir det kaos.  
 
Gå igenom ordningsregler med klasserna 
 

4. Studiefrågor (temadagar, gemensamma aktiviteter mm) 
 



 

5. Frågor/kommentarer från klassråden 

● Vad vill man i cafeterian? Har kommit önskemål om ökat utbud. 

funkar inte med toast för det tar lång tid 

Loka finns inte att köpa in 

Powerbars kom upp som förslag och även koncentrat att blanda med vatten 
att dricka istället för att köpa in nya förpackningar hela tiden. 

Större utbud av frukost. 

Fruktsallad 

● Övrigt från klasserna 

7a:  

teflonstekpannor  

ute pingisborden är dåliga och även stolarna i matsalen 

resterande 7:or hade inget övrigt. 

8a: Frågade över skolkatalogerna 

Eftersom det tar sån tid att få, är det värt det då? 

8e: Fler soffor runt om i skolan 

9a: Mer öppen dörr dagar, niorna fick endast en halvdag. Önskar niorna fick 
samma tid och möjlighet som 7:orna och 8:orna. 

6. Övriga frågor 
 Inget övrigt 
 
7. Mötet avslutas 

 
 
 


