
 

Protokoll 1/3 -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) Att det eleverna har hanterat det bra under dom 
första veckorna. Nu när det blir mer distans är eleverna oroliga 
över att man kommer få massor av prov nu när man är i skolan. 
Det är smittskyddsläkaren/Bengt vittsjö som tar beslut. Lärare och 
rektor har diskussion hur man ska göra för att man ska kunna få 
det så bra som möjligt. Man försöker göra det så bra som möjligt 
för att inte alla prov ska komma på en gång. Man ska inte klumpa 
ihop sig inne på skolan har hänt under väntan på buss 
 

● Alisa Det är viktigt att prata om hur man mår i allt detta som 
händer och Alisa finns om man behöver prata, hon kan nås både 
på meet, telefon och när man är i skolan. Man måste göra det 
bästa av situationen. Den sociala biten är väldigt viktig när man är 
i skolan. 
 

● Ahmed Cafeterian kommer vara öppet som vanligt och erbjuda 
fika tisdag, torsdag och fredag alltså andra dagen man är i skolan. 

 
4. Studiefrågor (temadagar, gemensamma aktiviteter mm) 

 
5. Frågor/kommentarer från klassråden 

● Tankar om distansundervisningen: Hur har det gått att ha blandundervisning 
dvs att jobba på distans vissa dagar och vara i skolan vissa dagar? 

● Övrigt 

7a Många tycker att det har varit bra med bland undervisning för att det har blivit 
lugnare i skolan och korridorerna 

7b Det var delat i klassen några tycker det var bra med distans medans vissa tycker 
det var dåligt, klassen tycker det är bättre när man nu är i skolan för att man tycker 
att man saker varandra och är vänner nu när man väl är i skolan. 



 

7c 

7d på distans är det skönt man behöver inte gå upp tidigt och ta sig hem från skolan, 
i skolan är det tråkigt med bara 7or och det är för hög volym och det är skönare 
hemma 

7e Tycker det var bra med sovmorgon och att man kunde ligga i sängen när man 
kollar på film (inte tillåtet)  

 

8a 

8b Många lärde sig mer under bland undervisning än distansen. 

8c 

8d 

8e 

9a Tycker det är skönt att vara hemma för man får arbeta och arbete själv i lugn och 
ro men att det också är bra att man får vara i skolan. 

9b man har många men korta raster så man hinner inte riktigt gå ut och gå en runda 
alla dagar. Men dom flesta älskar distansen. 

9c Det är väldigt blandade åsikter, många tycker det är rörigt när man är hemma och 
i skolan. När man är i skolan får man mer stöd från läraren men man får mindre 
arbets roa, en fördel med att vara hemma är att man får det lugnt men man får inte 
lika mycket hjälp av läraren. 

9d dom flesta tyckte om distansen för man koncentrera sig bättre och man får 
sovmorgon. 

9e Det går bra att vara hemma och att vara i skolan men man tycker det är tråkigt att 
bara vara i samma klassrum och utanför klassrummet. 

 
6. Övriga frågor  
Ordförande har frågor till kaffet?. Det är stängt på fredagseftermiddagar, det är 
bara öppet tills 12. 
Hur man ska sitta i matsalen? Man ska sitta så nära skylten på pelarna som man 
kan, det är på ett ungefär. 
man får inte gå runt skolan så alla ställer sig tillsammans men då får man skäll. Man 
ska hålla sig till sin klass i sin studiehall och försöka sprida ut sig där. 



 

 
Ida säger att alla ska ta med sig till sina klasser att man ska ha kameran på. 
Många kommer med ursäkter för att inte ha på dom 
 
Folk tar bild på en när man har kameran på så därför vill vissa personer inte ha på 
sin kamera. Om det händer måste man ta kontakt med någon vuxen så dom kan 
gå vidare med det för det kan bli kränkningsanmälningar och polisanmälning 
av det. Alla ska gå ut med det till sina klasser 
 

 
 
7. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


