
Protokoll Elevråd 31/5-21

1. Mötet öppnas
● Förhållningsregler för mötet som sker digitalt

2. Genomgång av förra mötets protokoll
● Sekreteraren sammanfattar

3. Information från lärare/skolledning/annan personal
● Annelie/Elinor Det är okej att köpa till andra men man ska inte sälja

grejer på skolan
● Alisa Bra jobb under denna pandemin.
● Ida - Info/önskemål från städ Mycket spill i studio hallarna bland

annat smakis och läsk, extra jobb för städ.

4. Studiefrågor (temadagar, gemensamma aktiviteter mm)
● Sista veckan

Finns i klasskalendrar.
Niorna vill ändra sista dagen till 10:30-13:00
Elevrådets avslutning är bara för 9:or och inte dom andra.

5. Frågor/kommentarer från klassråden

● Utvärdering av terminen: Vad har fungerat bra? Vad behöver bli bättre?
● Övrigt klasserna vill att elevrådet ska diskutera

7a Det mesta har fungerat bra men ska bli bättre med att man inte ska behöva ha
kameran på hela tiden vid distans

7b Terminen har fungerat bra men att det har varit krångligt att ha både distans och
närundervisning och vi vill ha fönster i hemkunskapen

7c

7d det har fungerat bra men att långa genomgångar och prat så man hinner inte
jobba och man ska ta upp mer allmänna grejer.

7e Lärarna är bra och lovdagarna är bra, distans har varit bra och det är bra med
vikarie. Helst ha måltider innan 12, bättre cafétider.

8a



8b allt har fungerat bra

8c

8d Det har gått bra med mat hämtning och annat. Dåligt att man inte gick tillbaks till
mer distansundervisning när smittspridningen var som högst. Många klagar på att
det är lite soffor och sittplatser. Maten har inte varit god senaste. Det är väldigt fullt i
matsalen ibland. Lärare kan kontrollera tider.

8e Dom flest tycker det är bra men att distansen har varit dålig för man bli lätt
distraherad man vill inte sluta med distans sista dagen.

9a Det mesta har varit bra men att man ska städa sofforna oftare.

9b Allt har varit bra förutom att vi inte har en flaggstång

9c Vi tycker det har varit svårt att visa kunskaper på distans så man kanske får
orättvisa betyg och har varit stressigt med proven de dagar man varit i skolan. Man
har inte fått göra aktiviteter med skolan. Skolan har varit dåliga med att hålla corona
regler. Skolsystern är här sällan.

6. Övriga frågor
● Rösta fram nästa läsårs ordförande (någon i nuvarande åk 8). Endast åk 7

och 8 deltar i röstningen.

7. Mötet avslutas


