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Drakbo 
Årets Drakbo kommer att gå av stapeln torsdagen den 8 november. Då kommer årets UF-
elever att visa upp sina företag i en mässa. De kommer också att presentera sitt företag och 
sin företagsidé för Drakar (representanter från lokala näringslivet). Drakboet är ett samarbete 
mellan Wasaskolan och AMB. Alla elever är välkomna att besöka mässan som finns både i 
foajén. Mässan startar kl 9 och håller på till ca 11:30. Exakt sluttid är i dagsläget inte känd. 
 
Klockan 12-13 kommer Alexander Brorsson att hålla en föreläsning i Gibson Auditorium för 
UF-elever samt för alla ettor. Alexander är en entreprenör och tidigare häcklöpare bl a med 
SM-guld som resultat. Föreläsningen följer sedan mentor upp på mentorstid. 
 
Därefter kommer UF-eleverna att vara med på prisutdelning i Gibson. 
 
På onsdagen har UF-eleverna lektion för att förbereda sitt deltagande i Drakboet. 
 Patrik & Janne 

 

Elevforum 
Se bilaga för protokoll fört vid 
Elevforummöte den 23 oktober. 
 
Nya medlemmar i Elevforum har haft en 
givande utbildningsdag där många frågor 
diskuterades och kloka förslag gavs för 
hur vi kan ha en god arbetsmiljö på vår 
skola. 
 

Klasskonferens 

Den 7 november har vi klasskonferens 
för våra tvåor samt ett par treor i gröna 
rummet. I mötena deltar mentor tillsammans med elevhälsans personal. 
 

Klass Mentor Tid den 7 nov 

NA/TE16 Joakim 10:30 – 10:50 

SA16 Lotta & Urban 12:30 – 13:00 

EK17 Patrik 13:00 – 13:20 

SA17 Harald 13:20 – 13:40 

IN17 Robban 13:40 – 14:00 

 
Paus 14:00 – 14:30 

BF17 Agneta & Carol 14:30 – 15:00 

TE17 Ann 15:10 – 15:30 

 

Vi önskar ett trevligt höstlov!
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Wasaskolan 
 

Wasaskolan Besöksadress Telefon e-post Internet 

Postadress Linnerydsvägen 8 +46 (0)477 444 70 wasaskolan@tingsryd.se www.wasaskolan.tingsryd.se 
Box 42 Tingsryd 

362 21 Tingsryd 

Protokoll – Elevforummöte – 23 oktober 2018 

Närvarande: Sara Al-Obaidy (BF17), Sanna Strömgren (BF17), Ida Larsson (BF18), Olivia Ahlgren 

(EK16), Zoreh Faiazi (EK17), Elias Wiberg (EK18), Tor Ehnrot (SA18), Jakob Göransson (NA/TE16), 

Daniel Karlsson (NA/TE18), Nooh Meary (IM18a1), Fawad Ahmadi (IM18a2), Loay Al Shater 

(IMIND18), Uno Midenheim och Karin Schieber. 
§ 1. Mötet öppnades med fika. 

§ 2. Val av justerare: Jakob Göransson, Daniel Karlsson, Zoreh Faiazi och Fawad Ahmadi. 

§ 3. De nya elevforummedlemmarna välkomnades. Syfte och hur vi jobbar med Elevforum 
gicks igenom: Alla klasser ska komma till tals, samtidigt ska information komma till 
klasserna. Detta ger möjlighet till elevinflytande och demokrati på vår arbetsplats. 
Under Elevforum finns ett Elevråd. 

§ 4. Föregående protokoll gicks igenom: Nya elever, som kommit efter skolstart har tagit 
emot bra och de trivs enligt våra elevskyddsombud. Några av elevskyddsombuden 
har agerat som fadder den första tiden för de nya eleverna. 
Matråd: Matrådsmöten har ännu ej ägt rum - Ferhat kommer att kalla till möte. 
AMB-samarbete: Efter diskussioner i klasserna: Man menar att det räcker med de 
gemensamma föreläsningar vi anordnar. 
Papperskorgar: Ofta är papperskorgarna i salarna fulla: Detta kvarstår enligt 
elevskyddsombuden. Det är viktigt att vi hänger upp stolar vid dagens sista lektion. 
Uno kommer att prata med våra lokalvårdare om papperskorgarna. 

§ 5. Cafeterian: Eleverna har fått in förslag från sina klasskamrater: Energidryck (men det 
är inte aktuellt menar mötet), läsk, köttbullemackor, trevligt bredda mackor, 
proteinbars, glass, bättre frukt, godispåsar, toast, iste, chokladmunkar, Coca Cola, 
kladdkaka (eller annat mer hembakat - skulle ett UF-företag kunna göra det?).  
Övriga synpunkter på cafeterian: Öppettiderna fungerar mycket bra. Det är snabbare 
hantering än tidigare. Man kan ta bort wienerbröd ur sortimentet. Ibland är vissa 
varor slut på måndagar. Priserna har höjts en del – en tydlig prislista behövs. Det är 
viktigt med en hygiengenomgång. En del varor som skulle vara kylda är varma. Mer 
personal kan behövas vissa tider. 

§ 6. Öppet hus: Vi har fått bra respons på vårt öppna hus. Elevernas synpunkter: Mer mat 
önskas. Brödet var inte riktigt korvbröd och man önskar godare korvar samt något 
tillbehör ex potatissallad till korven. Att ha vårt öppna hus på en lördag fungerade för 
de flesta. Till nästa år kan vi kolla om det finns några Wasaelever som skulle kunna stå 
för musiken i foajén. 

§ 7. Föreningsbidrag: Vårt elevråd kan söka bidrag från Bildningsnämnden. Efter diskussion 
valde mötet att elevrådet söker bidrag för möbler i allmänna utrymmen. 
Sofforna vi har behöver fräschas upp och att trasiga soffor byts ut. Vi har för lite 
sittplatser i våra foajéer och korridorer. Vissa korridorer upplevs tråkiga och behöver 
få lite färg och trevligare utseende.  
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§ 8. Elevråd: Elevrådet kommer att utökas med Ida och Ellen i BF18, Daniel i NA/TE18, 
Papp i IN18 samt Nelly i VO18. Det finns även ett par elever i BF17 som är 
intresserade av att delta och eventuellt ytterligare någon elev från VO18. 

§ 9. Övriga frågor:  
Matsalen är kall. Mat, som upplevs godare, serveras på onsdagar, när många elever 
inte är här, exempelvis Tacobuffé.  
Det är smutsigt och stökigt i B8. Om ingen förbättring sker så stänger vi B8. 
Exempelvis lämnas halvätna mackor kvar på bord, tomma pizzakartonger får ligga 
kvar och spill torkas inte upp. Elevskyddsombuden upplever att det städas sällan i B8. 
Aulan kan också ibland vara skräpig. Mat och dryck kan bli förbjuden i aulan om det 
inte sköts. Elevskyddsombuden menar att det är tråkigt att alla blir lidande för att 
några få inte håller ordning. Ta upp detta i klasserna. 
Industrilokalen: Utrustning förstörs i ex svetsbåsen. Ont om plats att sitta på runt A-
korridoren.  
Studierummet skulle kunna möbleras om med fler soffgrupper. En del soffor är 
trasiga i biblioteket. Eventuellt kommer biblioteket att möbleras om. Mötet menar 
att man kan ta bort en del böcker så att det blir mer plats.  
Svenska 3: Eleverna önskar att den långa lektionen på fredag eftermiddag skulle delas 
upp eller flyttas. 

§ 10. Onsdagen den 24 oktober har vi utbildning för de nya elevskyddsombuden. 

§ 11. Elevforum beslöt att Elevrådet är en underavdelning till Elevforum. Uno Midenheim 
och Adrienne Widegren, på uppdrag av elevrådet, kan disponera Elevrådets konto i 
Swedbank med kontonummer: 
 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Detta upphäver samtliga tidigare beslut om disponering av kontot ovan. 

§ 12. Nästa möte: 6 december kl 8:30 - 9:30.  
Ett skyddskommittémöte är planerat till den 23 november kl 10-11. 

 

Ordförande:   Vid protokollet: 

 

Uno Midenheim, Rektor  Karin Schieber 

 

  Justeras: 

 

Jakob Göransson, Elevforummedlem Daniel Karlsson, Elevforummedlem 

 

 

Zoreh Faiazi, Elevforummedlem Fawad Ahmadi, Elevforummedlem 
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