PROTOKOLL Studeranderådet 2019-01-31
Närvarande:
Josef Öz - rektor
Maria Öqvist - lärare
Dunia Mohammed – Allmän linje

Eja Åman – Möbellinjen
Samuel Bång - Möbellinjen

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande: Eja Åman
3. Val av sekreterare: Maria Öqvist
4. Val av justerare: Samuel Bång
5. Fastställande av dagordning
Vi fastställer dagordningen efter att vi lagt till punkten Gemenskapsfika som punkt 7 och
Styrelsemöte som punkt 9.
6. Föregående protokoll
Josef läser igenom och kommenterar föregående protokoll från nov-2018.
7. Gemenskapsfika
Vi har tidigare beslutat att ha gemenskapsfika den 13 februari 2019 kl.9.30-10.00. Vi
beslutar att göra smörgåsar och att träffas för att göra dessa 8.30 samma dag.
Arbetsfördelning inför fikat:
Maria – kontaktar köket och ber dem köpa in smörgåsar/ingredienser, kopierar upp
bokstäver att dela ut till deltagare, fixar nya diskussionsfrågor till borden, påminner de som
ska hjälpa till någon dag innan fikat.
Dunia – klipper bokstavslappar.
Dunia och Eja – ber om att få hjälp med macktillverkning, av en person från allmän linje
samt en person från möbel.
8. Arbetsmiljö
Ny person i styrelsen – Josef informerar om att fd kommunalrådet Helena Öhlund avgår från
styrelsen och ersätts av det nya kommunalrådet Tomas Egmark.
Rutiner för att förebygga och rapportera olyckor – Josef har sett över och uppdaterat rutiner
och blanketter för att förebygga och rapportera olyckor. De nya dokumenten gäller nu både
elever och personal (tidigare fanns bara dokument för personal).
9. Styrelsemöte
Josef ger kort info om styrelsearbetet och berättar att vi behöver utse en ny representant
för eleverna i styrelsen. Vi väljer Samuel Bång som elevrepresentant i styrelsen. Nästa
styrelsemöte är 26/2-19.

10. Marknadsföring av folkhögskolan
Finns det någon elev/några elever med positiva erfarenheter av att läsa på vår skola som vill
vara med i en artikel där de berättar om hur de känner och tänker om att studera här?
Tanken är att vi sedan kan skicka den eventuella artikeln till olika lokala tidningar i Älvsbyn
och Norrbotten för att på så sätt marknadsföra skolan. Studeranderådsrepresentanterna tar
upp det i klasserna.

11. Övriga frågor
Problem i Villan 1 och 2 – Villorna behöver ses över, de är väldigt slitna. Det finns många
brister, t ex fönster som inte får att stänga ordentligt, det drar, fläktfilter saknas och reglage
är trasiga. Josef tar upp frågan med de som är ansvariga för underhåll av skolans lokaler.
Statisk elektricitet i matsalen – Man får stötar både vid kaffevagnen och vid diskbänken. Går
det att förebygga på något sätt? Josef tar frågan vidare till vaktmästarna.
Många kaffemuggar är smutsiga på utsidan – Det finns problem med att det ofta är smuts
av kaffe på utsidan av muggarna. Har det inte gått bort i disken, eller har det spillts kaffe på
de redan diskade muggarna? Josef tar med sig frågan till kökspersonalen.
Resurstid efter mentorstiden – Deltagare undrar om resurstiden efter mentorstiden på
fredagar kan bli frivillig istället för obligatorisk, så att man kan välja att gå hem om man inte
har något att arbeta med på resursen? Josef ska kontrollera vilka regler som gäller kring
elevers studietid mm.
Önskemål om fler alternativa aktiviteter – Deltagare önskar att vi ska ha mer alternativa
aktiviteter istället för vanliga lektioner t ex friluftsdagar där vi kan lära känna varandra mer.
Aktiviteter vi har redan nu är:




Friluftsdagar – 3 st; en på hösten och två på våren.
Gemenskapsfika – 3 st; ett på hösten och två på våren.
Julpyssel



Under HT-18 har vi även haft Knytkalas och Julfest – det är aktiviteter som tillkommit
utöver de vanliga aktiviteterna.

Finns det utrymme för fler aktiviteter? Kan deltagare själv ordna något (på skoltid eller efter
skoltid)?
Estetiska ämnen – Deltagare önskar möjlighet till bild- och musiklektioner. I dagsläget har
man möjlighet att ha Konst & Hantverk 2h/vecka på tillvalstid. Läser man omsorg som tillval
har man dock inte möjlighet att vara med på det. Kan vi ordna bild- och musiklektioner eller
skulle bild och musik kunna vara ämnen för temadagar (angående föregående fråga om
alternativa aktiviteter)?

12. Nästa möte
Vi planerar nästa studeranderåd till 28/2-19 kl.10.30 i Josefs rum.
Framtida möten planeras till 28/3, 25/4 och 23/5.

13. Mötet avslutas

Sekreterare:

Justerare:

Maria Öqvist

Samuel Bång

