
Elevkåren
Åk 6-8

Möte 1 vt 2016, 26/1

Närvarande: Hugo Lindholm, Maja Nowakowski, Elias Fahlstedt, Emelie Franzén, Vanessa 
Dyjée, Jakob Hårdstedt, William Dyjée. Lärarrepresentant och ordförande Ulf Skinnar. 
Kommunens representant: Helena Edvinsson

1. Mötet öppnas
2. Uffe informerade: Från och med nu kommer Ulf Skinnar att vara lärarrepresentant i 

elevkåren, utsedd av rektor Nina. Syftet är att vi ska kunna ha möten oftare och att 
eleverna ska få mer handledning och aktivare stöd i hur de kan utveckla högstadiet. Vi 
ska under hösten fokusera på regler (Vilka regler behövs som de är, vilka behöver 
ändras och vilka kan slopas i högstadiet?) samt traditioner (Hur ska vi på högstadiet 
fira eller uppmärksamma olika dagar/högtider? Som de yngre? På eget sätt?). Uffe 
hoppas att högstadieklasserna ska aktivera sig i dessa frågor och kanske hitta andra 
”egna” grejer att göra i skolan (Bio? Disko? Övernattning? osv)

3. Helena informerade: Strängnäs kommun håller på att utveckla ett ungdomsråd och 
kommer att under våren hålla ett skolningstillfälle för intresserade 
elevkårsrepresentanter (endast åk 7-8) som vi blev inbjudna till.

4. Lunchen. Lärarlag hög har nyligen bestämt att åk 6-8 har obligatorisk uterast 
10:00-10:30, men frivillig uterast under lunchrasten (de får alltså vistas i Södra flygeln). 
Det här har lett till att mattiderna inte behöver vara lika strikta: Åk 6 kan gå till lunch 
12:20, åk 7 12:25 och åk 8 kl 12:30. Däremot väljer många elever att komma senare, 
vilket är ok, bara man ser till att vara klar kl 13:00 då rasten är slut. Vi tar därför också 
bort de fem tysta minuterna, eftersom det numer är sällan som alla klasserna är inne 
samtidigt och sorlet därför mindre. Vi tror, att högstadieeleverna har mer njutning av 
lunchen om de får småprata och umgås under lunchen, isf att tvingas sitta tysta. I 
förlängningen kommer vi att behöva hjälpa kökspersonalen genom att utse matvärdar 
som hjälper Anu att ställa matsalen i ordning kl13:00, men det blir ett senare kapitel. 
Kom även förslag på att eleverna vill kunna ha helt valfria platser och inte behöva sitta 
klassvis. Frågan tas upp av lärarlaget 27/1.

5. Kommunen efterlyste innan jul en sammanställning av elevernas trafikvanor: Hur 
kommer eleverna till skolan och hem? Klassrepresentanterna meddelar sina resultat till 
Uffe, som vidarebefodrar infon till kommunen.

6. Anslagstavla. Uffe föreslog att vi skall ha en stor anslagstavla med information för 
högstadiet/scheman/plakat/elevkårsinfo/mm någonstans i Södra flygeln. Elevkåren 
funderar var den kunde ha sin plats till nästa möte.

7. Nästa möte blir nästa veckas tisdag, samma tid.

____________________________ _____________________________
Ordförande o sekreterare Justeringsman, William Dyjée


