
Protokoll elevrådsmöte (17/3-23)

Medverkande:
Ronja Forsman HA21, Filip Bråmå HA21, Helené Aune biträdande rektor MSG-skola, Agnes
bäckström HTS21, Ronja Bagge Nathanson NAS21,Edgar Sivenius, NA20, Julia Gellerbrant,
SA22, Alfred Tällberg SA22,

Mötet sker i lilla aulan 13:00-14:00

§1 Mötet öppnas

§2 Sigrid fick förhinder idag och kunde inte vara med. Ronja blir ordförande för detta
elevråd.

§3 Helene förklarar hur det ligger till med soff- och studierum. Det finns redan ett avsett
studie och hängrum vid namn gamla studion. Tanken var att det skulle vara ett studierum,
men att det har blivit ett mer hängrum. Idén var att göra om havet till studierum, men skolan
sitter i en politisk situation nu som gör att gymnaiset ev. kommer få tillbaka fler salar att spela
med. Det kan leda till att E-huset kommer tillbaka. Just nu ser inte skolledningen att ett
studierum kan bli möjligt. Efter sommarlovet 2023 kan det bli mer möjlig att få tillbaka
klassrum som kan bli ett studierum. Helene förklar även att det är väldigt stökigt i
hängrummet. Man ska lämna det som man vill finna det. Som det är just nu vill inte
städerskorna städa eftersom det är väldigt stökigt. HÅLL DET RENT OCH FRÄSCHT!

§4 Edgar förklarar från mattehjälpen att det gått bra. Första gången kom det 6-7 stycken och
andra gången kom det ingen. De har fortfarande initiativ att fortsätta och det är tacksamt. Vi
har även bestämt att bredda från endast matematik och att man kan få hjälp med flera ämnen.
Nästa vecka blir det ingen studiehjälp eftersom de är iväg på studieresa till Uppsala bl.a.
Sedan ska det rulla på som vanligt. Sen är det många som är ute och åker skidor på just
torsdagar. När de dagarna är slut kommer det förmodligen komma fler till studiehjälpen.
§5 Laget runt:

HTSF21:
● Önskemål kring maten - att majsen ofta är slut.
● Lägga till gurka i salladsbuffén - vet att den är dyr men skulle vara tacksam
● Att det finns frukt i cafeterian - gratis.
● Det är högljud på förr- och eftermiddagarna eftersom högstadiet är där.
● Fler soffor till olika rum
● Avskärmningsväggar för att skapa “grupprum” i klassrummet.



● Möjlighet att skapa en annan väg till matsalen. Bökigare och skulle blir lättare samt
smidigare.

Övriga frågor:
Om det ska vara en temadag vid påsk - exempel på tema under påsk:

● Gula kläder
● Påskkläder

Sedan aktiviter till påsk t.ex. hitta påskägget i skolan, vinn priser.

§6 Mötet avslutas


