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1.Presentation av deltagare.
Eftersom många representanter sa i mångt och mycket samma saker med en lite
twist så har vi valt att sammanställa åsikter i punkterna nedanför.
2. Maten- upplevs som ett stort problem. Många elever uttrycker missnöje med
vad som serveras och hur det serveras. Man önskar bättre skyltning med
innehållsförteckning och huruvida maten är starkt kryddad. Förslagsvis kan man
krydda själv. Fisken som tillagas är dålig och man tycker att det borde finnas fler
vegetariska alternativ och mer halal. Soppor på torsdagar mättar inte. Salladsbaren
som är hyfsat bra fylls sällan på. Vore bra med pastasallad varje dag. Personalen
upplevs av vissa som otrevlig och man hävdar att matpersonalen trycker på
nöjdhetsmätaren för att få ökad positiv respons. Glasen i matsalen är små och
eleverna önskar större. Det framkommer mycket missnöje vad gäller cafeterians
priser. Maria Talevska Larsson kommer att sammankalla till ett matråd och varje
program har möjlighet att skicka en deltagare. Med i detta matråd kommer Gugge
Edin från Café Nyfiket och Christian Kuluman från Maten delta. Håll utkik!
3. Aktiviteter-många elever efterfrågar aktiviteter på raster och håltimmar. Man
tar upp exempel på aktiviteter såsom biljard, pingis och kanske ett eget utrymme
för detta. En del önskar att det är öppet efter skoltid Det ges förslag på
bokningssystem och ansvarsområden. Mathilda Frans (elevcoach) berättar att det
finns idag olika spel att tillgå i coachnästet såsom schack, backgammon, kubb,
fotbollar och kort. Hon berättar också om möjligheten att starta grupper via
Reacta. Man kan kontakta henne. Skolans Skol IF med ordförande Viktor Arenas i
HA15 kan också kontaktas. FLY önskar också tillträde till gymmet i
Vikingahallen. Jessica Yousef berättar att innan elever får tillträde till gymmet
behöver man få en introduktion. Maria T lovar att se över hur man eventuellt ska
kunna lösa detta då träning ska uppmuntras.
4. Gemensamma utrymmen/ arbetsmiljö- Studierummen har full insyn och så
emellan varandra. Man önskar en frostning av glasen för att det ska bli mer
avskilt. Man önskar få upp ordningsregler på dörrarna i studierummen för att få
bättre ordning. Förslagsvis ska även självtändande lampor installeras då lärmiljön
blir bättre. Det råder delade meningar kring detta. Utrymmen såsom 0163,
Ljusgården, Hyllan och Matsalen upplevs fortfarande som kalla. En länk för
felanmälan bör vara lättillgänglig för samtliga. Ventilationen i studierummen är
dålig och i vissa klassrum. Möbleringen i klassrummen bör kontrolleras så att inga
täcker ventilationstrumman. Arlandagymnasiet består utav tre plan och det uppstår
mycket oljud när bänkar och stolar flyttas. Kan man sätta ”tassar” på benen? ROS
har en lösning som uppskattas. Ljudnivån upplevs generellt hög på raster, speciellt

i lilla Ljusgården. Toaletterna behöver städas oftare, de upplevs som snuskiga. Det
finns ett visst missnöje med stolarna i naturkunskapssalen och bänkarna utanför
IT-support. Möjligheter att ladda datorerna saknas. Det är begränsat i vissa
klassrum och
eleverna påpekar att de flesta datorer, trots fulladdade på morgonen, behöver
påfyllning under eftermiddagen.
5. Trygghet- Elever upplever att det finns fortfarande en del obehöriga på skolan.
Legitimering av elever vore önskvärt. Det är stökigt utanför fordon, men inte
alltid fordonselever som stökar. Ibland tycker de att det känns konstigt att få in
väktare och inte fått information om varför. Kanske ett mail kan gå ut om varför
väktare är inkallade för att lugna eleverna? Samma mail som personalen får?
Vissa lektioner upplevs som väldigt stökiga speciellt när det sätts in vikarier.
Informationen om att lärare är sjuka eller liknande når eleverna ganska sent och
det är svårt att få info. Det finns elever som använt Untis på tidigare skolor som
informationssystem-skulle det kunna funka/utvecklas? För att öka
sammanhållning i klassen och mellan klasserna önskas fler tillfällen för detta.
Elever efterlyser hur nödutgångar öppnas…
6. Övrigt- Schemat är fortfarande lite gungigt, långa köer lunchtid (ca 11.20) och
Fordon har åsikter om långa dagar.
7. Mötet avslutades.

