Protokoll Studeranderådet
Datum: 2018-04-12
Tid: 10.30-11.30
Plats: Batseba
Kallade
Allmän linje: Jonatan Öman
Möbelrenoveringslinjen: Klara Gellerstam, Robert Näslund
Etablering: Maslah Addawe
Rektor: Erik Jonsson
Personal: Maria Öqvist
Närvarande
Möbelrenoveringslinjen: Klara Gellerstam, Robert Näslund
Rektor: Erik Jonsson
Personal: Maria Öqvist
1. Mötets öppnande

2. Val av justerare- Robert

3. Studeranderådets frågor- Pappersmuggar i matsalen: Ta bort vid 09:30 fika
av miljövänliga själ. Erik skall prata med köket om det och ta upp det på möte
med personalen. Djurvänlig Villa: Erik skall kolla upp detta närmare. Det finns
efterfrågningar om att ha en djurvänlig villa. Detta skulle öka möjligheterna att
bo på internatet även som djurägare.
4. ”Vårfika med Tipspromenad” (25 april 2018 kl. 09-10)- Grupperna blir ca.
10 stycken med ca. 6 personer i varje. Detta kan ändras om det blir fler
deltagande. Maria: fixar allt med frågorna samt lappar för lagindelning. Klara
och Robert: fixar godis (50kr/60kr gelantinfritt) som pris. Fixar blomgerlang
som pynt samt informationslappar som hängs upp i skolan. Hänger upp
tipspromenaden och pyntar matsalen. Erik: fixar ljudanläggning inför
prisutdelningen. Informerar alla lärare på måndagsmötet om att hjälpa
eleverna att komma i tid och vara på plats när allt börjar. Pratar med köket om
”gofika”.
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5. Studeranderådets representant vid nästa styrelsemöte? 180529- Klara

6. 09:30 fikat- Det har blivit fler som endast tar dricka men sitter på något annat
ställe. Gör många det så faller poängen med fikat. Erik skall ta upp detta med
lärarna så att de kan påminna om att det är fika i matsalen tillsammans.
Funderar eventuellt på att ta ut en avgift för de som endast hämtar kaffe utan
att umgås. Detta för att få så många som möjligt att fika i matsalen.

7. Tid för nästa möte?- 17 maj, 10:30-11:30 (Detta blir sista vanliga mötet för
terminen)

8. Mötets avslutning
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