
Elevrådsmöte den 19/9 -17 
 
§1 Närvaro: Milla 7A, Faisal 7A, Julia 7B,   
Ebba 7C, Edward 7E, Hugo 8A, Alex 8B, Hamed 8C, Nadja 8D, 
Elin 8D, Emil 9B, Sanna 9B, Emanuel 9E, Uppis Maria 
 
§2 Mötets öppnande 
Hugo valdes till sekreterare för mötet eftersom både Elsa och Amanda var frånvarande.  
 
§3 Föregående protokoll 
Vi gick igenom föregående protokoll och det såg bra ut. 
 
§4 Rapport från klasserna/verksamheten 
8A påpekade att vi vill ha varmare i klassrummen. Det är fortfarande ett problem att det är 
så kallt i klassrummen.  
7A vill ha längre öppet tider i Uppis. Längre öppet tider går tyvärr inte att påverka eftersom 
Maria redan jobbar 40 timmar per/vecka. Ibland kan det vara ändrade öppettider p.g.a. 
möten, utbildning m.m. Nästa vecka är det orienteringsprov för åk 7-9, och då kommer 
Uppis att ha ändrade öppettider eftersom Maria ska hjälpa till med det. 
Vi tycker att det fungerade bra förra veckan då Ulrika vikarierade för Maria i Uppis. 
Årskurs 8 och 9 kommer att fortsätta med intern prao i uppis. Vi kör igång med det om 2 
veckor, d.v.s. från den 2 oktober och vi börjar med klass 9A. Maria gör iordning en lista.  
 
§5 Arbetsmiljö 
I våras när Arbetsmiljöverket var här på skolan konstaterades att ljudnivån var på tok för hög 
i Uppis. Skolan köpte därför in ljuddämpare till stolarna. Ljuddämparna, d.v.s. de små grå 
bollarna på stolsbenen i uppis har blivit bortplockade och förstörda .  Dessa kostar 30 
kr/styck och pengar kommer att dras av från potten på 4000kr/termin som vi får av Mathias. 
Den ena soffan har också blivit förstörd. Vi kommer inte att köpa in någon ny soffa. 
Dessutom har några hörlurar försvunnit från musiken! Kommer inte dessa tillbaka kommer 
det att dras pengar även för dem.  
 
§6 Ekonomi 
Vi har 25 061,84 kronor på vårt konto just nu.  
 
§7 Elevrådsarbetet 
Hur ska vi jobba på bästa sätt? Detta kom vi fram till:  
Alla ska få tycka vad dom vill. Vi elever ska ha möjlighet att få vara med och bestämma det 
som påverkar oss. Vi ska ha en bra kommunikation och tala och lyssna på varandra. Vi ska 
samarbeta, lyssna och våga ställa krav på varandra. Vi ska alltid informera varandra och våra 
klasskamrater om vilka frågor vi jobbar med i elevrådet. 
 
§8 Elevrådsutbildning                                           
Eli Holmgren kan tyvärr inte vara med på den planerade elevrådsutbildningen. Därför har 
Maria kontaktat Monica Hansson som är ungdomskonsulent på Piteå Kommun. Monica kan 
inte avsätta en hel dag, men kan tänka sig att komma en del av dagen. Vi tycker att det låter 
okey.  



Maria kontaktar Gotis här i Öjebyn för att boka lokal. Datum för utbildningen kommer 
senare när hon varit i kontakt med dem.  
 
§9 Fotografering 
Till skolkatalogen är imorgon onsdag den 20 september kl. 12:30 i gamla gympan.  
Hugo tar med monopol pengar, Sanna ordförandeklubban, Maria elevrådsdatorn och Emil 
lite sportutrustning.  
 
§10 Övriga frågor:  

 Puff har startat nu i veckan. Emil har hängt upp affischer med information om de 
olika aktiviteterna. Den som är intresserad får kolla där.  

 Sanna har fått information om en ”Nej-Mobbning” kampanj där bästa klass får ett 
pris på 112 000kr till klassen. Kampanjen låter väldigt bra. Informationen hängs upp 
på anslagstavlan i Uppis.  

 Vi gick igenom ordningsreglerna vi har på skolan. Elevrådet tycker att reglerna ser bra 
ut. På måndag den 25 september går alla klasser igenom reglerna. Alla lärare går 
också igenom reglerna tillsammans vid någon konferens.  

 Maria har nu målat en skiva svart med griffelfärg som är tänkt att bli vår nya prislista i 
Uppis. Den hängs upp när den är klar.  
 

§11 Nästa möte:  
Måndag den 23 oktober kl. 9-10 i lilla matsalen, Restaurang Hjärtat.  
 
Vid tangentbordet:   Justerare 

HUGO HANSEN   Maria Wiklund 
Vice kassör    Elevrådsstödjare 
   
    
 
 
 
 
 


