2014-03-17

Protokoll elevrådsmöte
Närvarande: Isabell Sandgren, Ellen Hällgren, Cecilia Eriksson, Erik Jonsson, LindaMarie Gabrielsson, Tamas Langley

1. Mötet öppnas av ordförande Isabell Sandgren.
2. Cecilia Eriksson är sekreterare.
3. Ellen Hällgren valdes till justerare.
4. Fastställande av dagordning.
5. Genomgång av protokoll från föregående möte.
Datasalen
Det har skett en inventering av datormiljön och datasalen. Rektor Erik Jonsson
vill ha rapporten från undersökningen innan man fattar beslut om inköp av
datorer.
Lunchlokal
Förslag framfördes om att göra om biblioteket till lunchrum med micro, kylskåp
och bord. Förslag om att flytta böckerna från bibilioteket till ett klassrum eller
uppehållsrum har diskuterats. Finns det möjlighet till ett uppehållsrum?
Politikvecka
Vi ska bjuda in politiker från kommunfullmäktige till politikveckan. Isabell och
Linda har hand om frågan. "Rättviseturnen" kommer och föreläser den 29/3
om rättvisa, miljön och EU.
Soportering
Vi ska ha ”sopstationer”, en vid foajen och en vid SFI. Vi ska införskaffa
sorteringskärl med skyltar, t ex, aliminium, plast, pantflaskor.
6. Carina gick igenom fakturering av internatkostnaderna.
7. Val av elevrådsrepresentanter till styrelsemötet.
Isabell Sandgren och Cecilia Eriksson valdes till elevrådsrepresentanter till
styrelsemötet den 7/4 kl 09.30-13.00.
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8. Integration
Förslaget med att biblioteket flyttas till uppehållsrummet, och lunchrum blir i
gamla biblioteket vid SFI skulle bidra till mer integration då alla elever kommer
att samlas.
9. Övriga frågor
Omklädnad av klassrumsstolar
Allmänna linjen tycker att stolarna i klassrummet är för hårda. Möbellinjen ska
göra en offert för hur mycket det kostar att klä om stolarna.

Folkhögskolans dag
SFI ska ha en modevisning med traditionella kläder från sitt hemland. Varje
elevrådsrepresentant ska höra efter i sin klass om det finns någon som vill
uppträda. Allmänna linjen och Möbel har inga bidrag än så länge.

10. Nästa möte är måndag den 28/4 klockan 11.00.

11. Mötet avslutades av Isabell Sandgren.

Sekreterare: Cecilia Eriksson
Justerades av: Ellen Hällgren
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