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Protokoll elevrådsmöte
1. Mötet öppnades av rektor Erik.
2. Dagordningen fastställdes.
3. Katina Schütz valdes till justerare för mötet.
4. Konstituering av elevrådet:
Ordförande
Ellen Hällgren
Vice ordförande
Weldit Furtun
Sekreterare
Frida Sandman (HT 2014)
Katina Schütz (VT 2015)
Efter konstitueringen lämnade Erik över ordförandeskapet till utvalda Ellen Hällgren.
5. Vi avgör vilka frågor som ska bli återkommande efter att vi gått igenom klassrådens
önskningar.
6. På styrelsemötet den 9 december kl 8.00 – 10.00 kommer Ellen Hällgren och Frida Sandman
att delta i egenskap av elevrådsrepresentanter.
7. Övriga frågor
SFI och möbelrenoveringslinjen har inte haft klassråd ännu, så deras representanter har inte
hunnit få med sig önskemål från sina klasskamrater. Allmänna linjen har dock en del frågor
och förslag.
Förra året önskade allmänna linjen ett lunchrum i skolan istället för/ som komplement till
internatet. Det skulle räcka med möjlighet att värma mat. Vi pratar om möjligheten att ha en
mikrovågsugn för eleverna, kanske placerad i Fairtrade-avdelningen och rektor Erik säger att
han ska fundera på det.
Datasalen och datorerna ska uppgraderas. Skolan kommer att köpa in en vagn med bärbara
datorer som kommer att finnas tillgängliga för den elev som behöver låna. Beräknas klart i
januari 2015.
Stolarna på allmänna linjen har tidigare kritiserats, men de karmstolar som ställts in är bra.
Finns fler stolar att sättas in? Erik kontaktar vaktmästare och lärare på idrottslinjen (som i
dagsläget har de aktuella stolarna) för att försöka lösa frågan.
Vi pratar om källsortering och kommer fram till att det skulle räcka med en pantstation. Ellen
tar ansvar för att dra igång detta under en prövoperiod. Pantstationen kommer att placeras i
Fairtrade-avdelningen.
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Till följd av parkeringsförbudet längs Nygrensvägen råder stor brist på parkeringar för elever
och besökande till Folkhögskolan. Ellen har haft kontakt med kommunen, som menar att det
är Folkhögskolans eget ansvar att lösa situationen. Erik har redan lyft frågan med berörda på
kommunen, så vi beslutar att lämna in en skrivelse från elevrådet.
Eleverna på allmänna linjen önskar tillgång till kaffe även under tider då matsalen är stängd.
Förslag finns att Fairtrade-ansvariga skulle kunna sköta detta. Vi beslutar att ta upp detta
med köket vid nästa möte.
Vegtarisk kost: det har framkommit att elever önskar större variation i de rätter som
serveras, och gärna att det (på prov i början?) finns att välja vegetariskt för alla matgäster. Vi
tror att fler då skulle äta vegetariskt. Kanske vore meat-free monday något att prova under
en period? Vi tar detta med köket under nästa möte.
Elever har också framfört önskemål om att få köpa färdiga mackor under fikarasterna. Vi tar
även detta med köket under nästa möte.
Från många elever finns en längtan efter fler tillfällen att samlas och äta/fika och leka lekar.
Det var väldigt uppskattat med tacokvällen. Elevrådsrepresentanterna tar med frågan om
idéer för ett sådant tillfälle till sina respektive klasser.
SFI-eleverna vill gärna träffas och träna på att tala och höra svenska med svensktalande
elever. Förslagsvis en allmän/obligatorisk träff per månad, där vi fikar och pratar. Elever
måste sitta med andra än de brukar, förslag på numrerade bord och dragning av
nummerlapp vid ingången. Erik tar ansvar för att försöka arrangera träffar månadsvis.
På EFS (kyrkan vid rondellen) arrangeras varje onsdag café mellan ungefär 18.30 – 20.30. Dit
kommer många SFI-elever, och man vill nu bjuda in fler att delta i gemenskapen.
8. Nästa möte:
måndag 17 november 13.00
måndag 1 december 13.00

- Erik + Annica och Maria från köket
Alla träffas

9. Mötet avslutades.

Ordförande Ellen Hällgren

Sekreterare Frida Sandman

Justerare Katina Schütz
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