
 

Protokoll 25/1-21 

 
1. Mötet öppnas 

● Förhållningsregler för mötet som sker digitalt 
 
2. Genomgång av förra mötets protokoll 

● Sekreteraren sammanfattar 
 
3. Information från lärare/skolledning/annan personal 

● Carolina (Tf rektor)  
● Alisa- Alla som inte redan har ska gå igenom likabehandlingsplanen. 

Finns på skolan om man vill ha hjälp. Man kan komma till skolan för ett 
fysiskt möte och på digitala möten om man vill 

 
4. Studiefrågor (temadagar, gemensamma aktiviteter mm) 

 
5. Frågor/kommentarer från klassråden 

● Ris & Ros distansundervisning: Vad funkar bra? Vad behöver förbättras?  
● Ev frågor som dykt upp kring distansundervisningen. 
● Viktigt att man tar rörelsepauser under dagen. När uppgifterna tillåter är det 

också bra om man tar en promenad och får lite frisk luft under tiden som man 
arbetar (tex när man ska lyssna på något). 

● Övrigt från klasserna 

 

7a Tycker om distansen dom gillar sovmorgon  

7b man får ta ett stort ansvar och det mesta har varit bra, lektionerna har 
fungerat bra men det har varit svårare att fråga frågor, man kan koncentrera 
sig bättre och sova längre på morgonen, man får mer gjort, man kan skapa 
egna möten med kompisarna, Tycker det är bra att man tar ansvar och 
minskar smittspridningen, slipper skolans kyla  

7c Tycker det är dåligt att man inte kan fråga läraren privat olika, med 
meetmöterna, man ska inte behöva ha på sig kameran hela tiden, svårt att 
hämta mat önskar någon form av ersättning, Det som behöver bli bättre är 
pauser istället för en lång fler korta, längre lunchraster, man blir lätt trött för 
man inte rör på sig, svårt att koncentrera sig, man är själv, tråkigt, man förstår 
mindre, jobbigt med att göra all digitalt, lätt att skolka, för långa genomgångar  

7d Det är bra att vara hemma och ‘äta och spela cs på rasterna, några lärare 
går iväg på lektionerna, inter kul att ha kameran på hela tiden och att vara i 



 

klassrummet, några lär sig bra och några lär sig dåligt, långa genomgångar, 
lärare hänger ut elever i klassen, Inte kunna ställa frågor till bara läraren.  

7e  Tycker det har fungerat bra men dåligt att man inte kan prata med läraren 
själv, alla kan inte hämta mat vid lunchen,  

8a  

8b  några elever tycker det är jobbigt att vara hemma medans dom flesta 
gillar det, för kort rast på tisdagar så dom får äta på lektioner för annars hinner 
dom inte  

8c Ingen feedback  

8d  

8e Ganska mycket bekymmer när läraren ska visa film visa meet, Dom flesta 
gillar det och tycker läraren har gjort ett bra jobb.  

9a Tycker det svårt att hämta matlådor, man blir trött, tycker om inlagda 
promenader på lektioner, Problem med Sli när man skulle kolla på film  

9b Dom flesta gillar distansen och tycker det är bra med sovmorgon och att 
man får sitta själva  

9c Tycker det är svårt att hålla koncentration under dom längre lektionerna, 
Sli problem, tycker det mesta är bra och att maten fungerat bra  

9d  

9e Tycker det är svårt att hinna med lunchrasterna korta raster mellan 
lektionerna så man hinner inte sträcka på benen och ta luft. 

6. Övriga frågor 
● Info från matråd 

 
7. Mötet avslutas 

 
 


