Protokoll Studeranderådet
Datum: 2018-05-17
Tid: 10.30-11.30
Plats: Eriks kontor
Kallade
Allmän linje: Jonatan Öman
Möbelrenoveringslinjen: Klara Gellerstam, Robert Näslund
Etablering: Mostafa Naser
Rektor: Erik Jonsson
Personal: Maria Öqvist
Närvarande
Möbelrenoveringslinjen: Klara Gellerstam, Robert Näslund
Etablering: Mostafa Naser
Rektor: Erik Jonsson
Personal: Maria Öqvist

1. Mötets öppnande
2. Val av justerare- Robert
3. Fastställande av dagordning- Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll- Frågan om att ta bort pappersmuggar i matsalen är
löst. Det handlade om att det var brist på muggar men sedan det köpts in nya
är de i papper borttagna. 09:30 fikat, att alla skall sitta i matsalen, har tagits
upp med lärarna.
5. Studeranderådets frågor- Agneta har gjort en utredning angående frågan om
en hundvänlig lägenhet/villa. Frågan skall nu tas upp igen under REA mötet
måndagen 21/5/2018. Maria för vidare frågan om varma klassrum samt om
det finns möjlighet att ända skoldagarna inför nästa år under perioden man
fastar, att man skall börja senade på dagen samt sluta senare.
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6. Arbetsmiljö- Ena villan har eventuellt mögel i sig samt att det regnar in.
Boende anser att villan bör kollas igenom innan nästa års studerande
kommer. Det är problem med wifi i vissa klassrum. Detta skedde efter den
senaste uppdateringen. Problemet är felanmält.
7. Rapport från styrelsemötet- Ingen ny rapport.
8. Gemensamt fika. Utvärdering av ”Vårfika” den 25/4.- Det bli lyckat,
tipspromenaden var en bra aktivitet att starta med. Det gjord att alla började
prata med alla som sedan fortsatte i matsalen. Bra respons från både
studerande samt lärarna.
9. Utvärdering av Studeranderådets arbete under läsåret.- Vi införde 09:30
Gemenskapsfika för alla. Vi tog upp ärendet om för salt mat. Det blev nytt wifi i
skolan. Vi planerade två lyckade fikan, ett på Alla Hjärtans Dag samt ett på
våren.
Nästa år ser vi gärna att det blir 4 större fika arrangemang totalt, två
per termin. Mer stabilitet i Studeranderådet, en representant från varje
inriktning. Annonsera om Studerande rådet nästa år. Berätta vad vi gör
för att få fler att bli intresserade av att vara med. Detta året har det varit
ett bra upplägg, Erik skickar ut dagordningen, vi har en ram att följa.
10. Studeranderådets representant vid nästa styrelsemöte 180529.- Klara.
11. Övriga frågor- Vem som blir den nya rektorn är nästa färdigt, man har en
kandidat. När det väl är färdigt kommer han presentera sig för oss elever.
Avslutnings lunchen blir den 31/5/2018 11:30. Maria kollar upp maten,
vegetariskt samt glutenfritt.
12. Mötets avslutning
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