
Protokoll 2/2-22

1. Mötet öppnas

2. Genomgång av förra mötets protokoll
● Sekreteraren sammanfattar

3. Information från lärare/skolledning/annan personal
● Annelie/Elinor
● Ida/Linda

4. Studiefrågor (temadagar, gemensamma aktiviteter mm)

5. Frågor/kommentarer från klassråden
● Hur har uppstarten av terminen varit?
● Upplever ni att det finns några otrygga platser på skolan?
● Hur upplever ni studiehallarna (kan man tex sätta sig där under en håltimme

och plugga)? Hur är samtalsklimatet mellan er elever på raster?
● Utvärdering av mobilförbudet- hur har det fungerat hittills?
● Övrigt som klassen vill att elevrådet ska ta upp för diskussion.

7A: Bollarna i idrottshallen är mjuka.
7B: Inget.
7C: Inget.
7D: Inget.
7E: Inte ha jackor i skolan, inte i studiehallarna heller.
8A: Inget.
8B: Inget.
8C: De gröna skåpen är en otrygg plats, mobilförbudet är som ett straff.
8D: Tycker att bara dom som missbrukar ska lämna in mobilen.
8E: Inget.
9A: Upp starten har varir lugn, inga otrygga platser, studiehallarna är pratiga,
hörlurar kan vara ett problem att koppla till datorn, musik kan vara ett hjälpmedel
under lektionen. Kan läraren lägga in bild på tavlan i classroom efter genomgång.
9B: Soppa är inte tillräckligt mättande för att klara resten av skoldagen,
matpersonalen kan vara lite otrevliga ibland.
9C: Inte jättebra, inte mycket att göra, studiehallarna är en otrygg plats.
Studiehallarna behöver höja lamporna och det kan lukta rök, inte samla in mobilen
utan att alla ska ta eget ansvar av att inte använda mobilen.
9D: Vissa har inte spotify på datorn vilket blir problem om man vill lyssna på musik.
De gröna skåpen är en otrygg plats, det blir mycket folk och trängsel. Ibland finns de



folk på skolan som inte går på skolan, stökigt i studiehallen vid 208, samtalet är för
det mesta positivt. Mobilförbudet funkar bra men man ska bara samla in mobilerna
om läraren ser den under lektionen, kan användas som ett hjälpmedel i tex bilden
och slöjden om man ska ta bild. Matsedeln är fel kombinerad, köttfärssås och
spagetti istället för spagetti och köttfärssås, de små brödbitarna (krutonger) är goda
9E: Om skiljeväggen är nere kan vissa ha problem att ta sig till respektive
omklädningsrum, många elever på läktarna från andra klasser, jättenöjda med
mobilförbudet. SYV-samtalen blev väldigt röriga vissa missade tider och SYVn kan
inte svara på alla mejl. Studiehallarna är stökiga/bråkiga, man kan inte arbeta där,
dåligt samtalsklimat mycket svordomar.

6. Övriga frågor
Tamponger/bindor i tjejernas omklädningsrum.
E-cicgg/vape/cigaretter är inte okej inne i skolan, det blir beslagtaget och
hemringning.

7. Mötet avslutas


