
Protokoll 26 april 2021

1. Mötet öppnas
● Förhållningsregler för mötet som sker digitalt

2. Genomgång av förra mötets protokoll
● Sekreteraren sammanfattar

3. Information från lärare/skolledning/annan personal
● Annelie/Elinor- Som ni vet kommer vi köra ⅔ på när undervisning

terminen ut om inte nya direktiv kommer ut. Schemat är lagt så 9:orna
kommer vara inne mer än dom andra vi har fått ta hänsyn till studio och
helgdagar men hoppas det blir bra. Måltiderna är väldigt viktigt att man
håller sina tider pga att det inte ska bli trängsel i matsalen. Jag vet inte
varför det bli trängsel vid 210 men ska kolla mer om det för att försöka
lösa det. Smittspridningen är hög just nu så alla får ta hänsyn till det.
9:orna kommer ha skolavslutning i skolan och 7:orna och 8:orna på
distans. Det kommer vara ett nytt möte snart som kommer bestämma
om det blir mer distans.

● Alisa
● Ida - mopedparkering Man får inte stå vid cykelvägen med epor och

mopedbilar. Man behöver inte stå med sina mopeder på bilparkeringar
för att då tar man upp plats från bilar.

4. Studiefrågor (temadagar, gemensamma aktiviteter mm)
● Avslutningslunch åk 9 - hur går tankarna? Återkommer efter möte med mer

info

5. Frågor/kommentarer från klassråden

● Ris och ros blandundervisning - hur fungerar det? Hur fungerar det med
skolans restriktioner?

● Skolavslutningen måste hållas klassvis. Synpunkter/önskemål? För åk 8 och
9: hur upplevde ni förra årets skolavslutning som även den hölls klassvis?

● Övrigt klasserna vill att elevrådet ska diskutera

7a

7b



7c Vi tycker att eleverna på skolan inte sköter restriktionerna. Vi tycker att vi borde
gå ut på skolavslutning klass viss. Genomgångar på distans gör det svårt att
koncentrera sig.

7d

7e Man tycker man koncentrera sig bättre på distans för man pratar inte med andra.

8a VI tycker att skolavslutning var helt ok förra året. På fredagar har väldigt lite rast
och undrar varför vi minska restriktionerna när corona har ökat.

8b Vi undrar varför man inte får sitta i grupprum. Det är bättre att vara lite i skolan än
att bara vara hemma

8c

8d

8e Vi har kommit fram till att reglerna följs hyfsat men att det följs sämre nu än innan.
vi vill att vi ska ha profil nu när vi har språk tillsammans. UNdrar varför vi ska ha
distans på skol avslutningen. VI vill också ha brickor i matsalen.

9a Det fungerar bra med bland undervisning, Vi vill inte ha en film på skol
avlsutningen som förra året voi vill vara ute. Varför får vi ha språk blandat men inte
profil. hur fungerar det om man vet att man ha varit med någon som ha fått corona

9b Det är svårt med distans ibland för att man tappar sin rutiner men dom flesta
tycker det fungerar bra. Vi tycker inte att folk följer restriktionerna för att man kan
knappt komma fram i korridoren ibland för att folk står i stora klungor. Vi vill också
har en flaggstång. Skol avslutningen var tråkig men den fungerade. ett skohorn i
omklädningsrummet

9c Det fungerar bra i vår klass men det bildas lätt klungor i studio hallarna men
annars fungerar det ganska bra. Tycker det är dåligt att man tar bort markeringar.

9d

9e Vi tycker som dom andra för det beror på¨dagar för har många raster samma tider
så blir det mer klungor. Matsalen är viktig att hålla på restriktionerna.



6. Övriga frågor

7. Mötet avslutas
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