
Elevkåren
Åk 6-8

Möte 2 vt 2016, 12/2

Närvarande: Hugo Lindholm, Elias Fahlstedt, Vanessa Dyjée, Jakob Hårdstedt, William 
Dyjée, Wilma Wretvall. Lärarrepresentant och ordförande Ulf Skinnar.

1. Mötet öppnas

2. Meddelanden från Uffe: Representanter? Flera klasser saknar reserver till elevkåren. 
I Björnar måste även en ordinarie representant väljas om, eftersom Emilia F gärna 
slutar. Uffe ordnar val i klasserna så att alla klasser har 2+2 representanter. Tider för 
möten? Vi fortsätter fundera på vilken tid som skulle passa bäst för våra möten. 
Eftersom elever har olika önskemål, och ingen särskild lektion skall bli lodande 
kommer vi att fortsätta variera tiden från möte till möte. Stormöten? Det diskuterades 
nödvändigheten av att emellanåt samla hela högstadiet (alla elever) för att diskutera 
vissa ärenden i hel samling. Föreslaget bifölls. Avslutning o diplom. Uffe informerade 
om att Nina gått med på att premiera elevkårsstyrelsen vid terminens slut. På förslag 
ligger middag/lunch på värdhuset och diplom vid avslutningen. Utrymmen. Nina 
funderar mycket på utrymmen inför kommande läsår för högstadiet. Hon funderar 
mycket på att det är för trångt upp i södra flygelns korridor och att klasserna borde ha 
ett ordentligt klubbutrymme.

3. Meddelanden från klasserna. 
1. Åttorna har har också funderat på sina utrymmen. De ville lyfta fördelarna med att 

ha klass borta i Eken, som de hade på sexan och gillade. Sexorna stökar i 
lounchen - hur många chanser ska de få innan de blir nekade tillträde till lounchen.

2. Åttorna funderar också på sina scheman: De har långa dagar som ofta ser likadana 
ut. Vore bra om klasserna med extra långa dagar kunde ha fördelen av att börja/
sluta dagen med idrott, så att de ibland kunde börja/sluta vid IP.

3. Åttorna kommer med ett förslag om att de tycker att de borde få använda sina 
mobiler på rester och håltimmar och skulle i så fall förbinda sig att själva hålla dem 
avstängda och utom synhåll på lektionerna.

4. Läxläsning som elevens val? Många elever skulle utnyttja detta om det fanns.
5. Sjuorna efterlyser mer variation på pulsträningen.
6. Klasserna upplever att det ofta är yngre klasser kvar i matsalen kl 12:20, då deras 

mattur börjar. Uffe påminner de yngre klasserna om att tiderna måste hållas.
7. Till gympasalen efterlyses trapets och ringar.

4. Anslagstavlan. Elevkåren anser att anslagstavlan sitter på ok plats, men att planket 
borde bytas mot något mer anständigt.

5. Matvärdar. Årskurs sex inleder från nästa vecka, Uffe fixar lista.

6. Nästa möte blir efter sportlovet, exakt tid bestäms senare.

____________________________ _____________________________
Ordförande o sekreterare, Ulf Skinnar Justeringsman, Hugo Lindholm


