
Protokoll elevrådsmöte (17/11-22)

Närvarande elevrådet:
Filip Bråmå, HA 21
Ronja Forsman, HA 21
Sigrid Granberg, HTS 21
Bodil Petersson, HTF 22
Albert Tällberg, SA 22
Julia Gellerbrant, SA 22
Johan Philip, TE 20
Joakim Åslund, Kostchef Malung-Sälens kommun
Helen Olsson, Cafeterian
Helene Aune, biträde rektor

Mötet sker i stora aulan 15:00-16:00

§1 Mötet öppnas

§ 2 IT-tekniker Jonas Hinders och Maria Holmqvist fick förhinder och kunde inte komma.

§ 3 Utökade öppettider i cafeterian. Joakim Åslund tycker det är komplext att bemanna hela
dagen. Han är öppna för förslag om vilka tider det ska vara öppet. Han menar att om
cafeterian är stängd ska automaterna vara öppna för eleverna. Helen ser att varor försvinner
från cafeterian. Om vi elever ser något om varor försvinner, säg till! Varje klass kan vänligen
komma med förslag på vilka tider som cafeterian vara bemannad.

§ 4 Att det ska finnas flera kryddor i köket tar kostchef vidare och se vad han kan göra.
Frågan om att inte blanda grönsaker är för att priserna har stigit i höjden och det kostar. Han
vet att gurka är en populärt önskemål. Kostchefen tar med förslaget. Besticken brukar vara
slut i matsalen. De har beställt 100 av både gafflar och knivar. Kom ihåg att inte slänga
besticken i komposten.

§ 4 Vi går igenom stadgarna för elevrådsrepresentanterna och beslutar att stadgarna ska gälla
framöver.

§ 5 Styrelsen visar upp förlag på de nya trivselreglerna och genom omröstning godkänns de
nya trivselreglerna.

§ 6 Björn Ström har ett förslag att sätta en hasp innanför toalettdörrarna. Det kommer att
genomföras.



§ 7 Laget runt
TE/NA20 = De flesta kan inte trivselreglerna. Viktigt att alla elever har koll på dem.
HA21 = Taggarna är försenade förklarar Helene. En reception håller på att byggas, men det
finns inget datum som är belsutat när den ska vara klart. Förslag om att ha gymmet öppet på
morgnar och kvällarna vardagar. Styrelsen kontaktar idrottslärare och fastighetschef.
Önskemål om fler stolar och soffor.
HTS 21 = Låset i toaletten från baracken funkar inte. Finns det elever som är skyddsombud i
skolan? Idag finns det inte, men om någon vill bli skyddsombud kan man skicka in förslag till
styrelsens ordförande, Sigrid Granberg om någon vill bli det. Lägga ut protokoll på hemsidan,
det ska inte vara ett problem att genomföra det.

§ 8 De nya datorerna är fortfarande oklart när de blir klara för leverans. Skolans ledning
jobbar febrilt för att eleverna ska få sina datorer. Möten har hållit och ska hållas framöver.

§ 9 Styrelsen tar med förslag på TEMA-dagar för både lärare och elever för att splittra upp på
klyftorna. Klasserna kan komma med förslag på vad hela skolan kan göra för att öka
gemenskapen. Styrelsen kan även med och ser över förslag och TEMA-dagar.

§ 10 Mötet avslutas


