Anteckningar elevrådsmötet den 18
januari 2018
1)Återkoppling från förra mötet
Rektor återkopplar förra mötet då inget protokoll skrevs. Elevrådet frågades på förra mötet
om alla klasser sett Planen mot diskriminering och kränkande behandling? Elevrådet
konstaterar att planen skulle behöva visas en gång till. Repetition på powerpointen alltså.
2) Arbetsmiljö och elevsamverkan
a) Psykosocial arbetsmiljö. Eleverna visas resultaten från Skolinspektionens Skolenkät
angående tydlighet i vad som krävs (eleveindex: 6,3 lärarindex: 7,1) och studiero
(elevindex:5,6 lärarindex: 7,4) Till nästa elevrådsmöte ska följande frågor diskuteras i
klassrummen:
1. Varför ser resultaten för studieron ut som de gör?
2. Vad är studiero? Hur blir det studiero? När det inte är studiero – hur är det då? Vad
beror det på?
3. Är det tydligt vad som krävs av dig i de olika ämnena? Är det tydligt vad du ska lära
dig och vilka mål undervisningen har?
Tappar du bort dagordningen/anteckningarna? Fråga din lärare. Dagordningen och
elevrådsanteckningarna ligger på InfoNybo.
b) Elevsamverkan. Återkoppling från elevlokalen på vad som köpts in för att förbättra
rastverksamheten enligt elevrådets önskemål: Finns nya innebandyklubbor, bandybollar ,
fotbollar, pingisrack o utepinginsbord, basketbollar, nya spel i elevcafét, hopprep.
Tagit bort tv och playstation på grund av alla inbrott. Allt har blivit stulet flera gånger om.
Fritidsledarna önskar tips från klasserna på: 1) Priser med anti rök – och snuskortet. 2)Vad
vill ni göra på lov? 3) Tisdagsaktiviteter. Elevlokalen planerar för aktivare tisdagar och önskar
tips och idéer från eleverna på vad det som skulle kunna vara kul; tävlingar? Andra
aktiviteter?
4. Elevrådsrepresentanterna uppdrag från förra gången:
Förra gången fick elevrådsrepresentanterna i uppdrag att fråga klasserna vilka ställen på
skolan som upplevs som otrygga. Följande platser anses otrygga:
·
·
·
·
·

Framför matsalen, vid cafét
Rökrutan vid ingången
Elevcafét när inte vuxna är där
Matsalen vid mycket folk
Vägen till och från Sporthallen

·
·
·
·
·

Omklädningsrummen
Slutet av skoldagen (snöbollskastning och annat)
Utanför bildsalen, utanför musiksalen, utanför HKk
Toaletter utan fönster är läskigt.
Korridorerna

Hur tyckte klasserna att de nya ordningsreglerna fungerar?
·
·
·
·

Reglerna följs bra, förutom energidrycker.
Fungerar bra.
Jobbig regel att de som tar om får gå före. Förslag: ”kugghjulsprincipen”.
Det kastas snöboll ändå.

I november gick vi igenom planen mot diskriminering och kränkande behandling på
elevrådet. Detta skulle vi tittat på förra mötet, men det skrevs aldrig några anteckningar (eller
så försvann de) Har alla klasser tagit del av den planen? Vilket framgår av anteckningarna
behöver den visas igen.
5. Val av elevskyddsombud
Elevskyddsombud ska finnas i årskurs 7 – 9. 2 Två elever från varje årskurs väljs ut.
Vilka vill vara med? Elevrådet väljer:
ÅK 7: Mary Eskander och Esmeralda Edvardsson
ÅK 8: Julia Tapper och Julia Behaddo
ÅK 9: Lydia Bolmenäs och Molly Kling
6. Laget runt och övriga frågor

