
 

Elevrådet 2017-04-04  

CVL/SFI Sandviken. CVL Hammar 

Elever: 11 kvinnor, 13 män. Minna Holmqvist, Feiroz Ishe, Chahoz Hajo  

Minna Holmqvist inleder och presenterar elevrådet. Eleverna får säga sina namn och i 

vilken klass de går. Elevrådet träffas tillsammans med skolans ledning för att bestämma om 

skolan, elever från alla grupper på CVL Hammar i Sandviken. Alla kan berätta om vad de 

tycker. Demokrati. 

April 2017 

Eleverna lyfter frågorna från grupperna 

 Eget klassrum/hemklasrum  

Inte möjligt då vi har så många elever och få klassrum. Läraren jobbar i fler än en 

grupp.  

 Pentryt behöver möjlighet att ta kort 

Inte med den maskinen och det avtal vi har nu, kanske i framtiden.  

 Elever vill låna datorer och Ipads. 

Man är fri att använda vår ”Lärgata” under dagtid. I övrigt får man använda sig av 

Biblioteket.  

 Bilparkering efterfrågas 

Tyvärr är det ingenting man kan erbjuda men det går som privatperson att hyra på 

parkeringshuset. CarPark 077-196 90 00.  

 Böcker i klassen. 

Vi har valt att inte använda böcker utan det digitala läromedlet Sweol Detta på grund 

av vårt kontinuerliga intag som gör att ingen är på samma plats samtidigt, vilket en 

bok förutsätter.  

 Det är för lång tid på kursen 

Kurstiden är individuell och det är läraren som bedömer när eleven uppnått samtliga 

kurskrav.  

 Läraren ska sätta gränser i klassrummet, ordningsregler i klassrummet. 

Det är viktigt att man respekterar varandra och lyssnar på varandra. Varje klass kan ha 

egna ordningsregler som klassen tillsammans kan komma överens om.  

 Det är för mycket att göra övrig tid 

Prata med läraren om du inte hinner med en viss uppgift. Men för att uppnå 

kunskapskraven krävs det att du studerar även hemma.  

Pentryt är stökigt och många städar inte efter sig. Ibland går folk före i kön och 

det skulle vara bättre att betala med kort.  

Angående Pentryt så är det upp till var och en att hålla ordning. Påminn gärna 

varandra. Vi kommer inte ha någon som jobbar där, gå till Receptionen och ni 

upplever problem eller har någon fråga. Om inte städningen sköts så stänger vi 

Pentryt. Socker och muggar finns att hämta vid receptionen om det tar slut. Det är inte 
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OK att gå före i kön, inte ens om man bara ska ha hett vatten. Alla väntar i tur och 

ordning.  

 Kaffet är svagt och dyrt. 

Vi ställer upp kaffet men sänker inte kaffet i nuläget. Kaffet, kopparna och servicen 

kostar ca 5 kronor.  

 Många elever vill åka på studieresa/studiebesök. 

Skolan har inget uppdrag att genomföra studieresor eller studiebesök. Men prata med 

läraren och ge förslag som ni kan genomföra tillsammans.   

 Fler Ipads så elever kan låna. Alla elever ska kunna låna en Ipad. 

Vi har ansökt om fler Ipads att använda på skolan.  

 Platsen för lånedatorerna är inte bra. 

Det är det utrymmet vi kan erbjuda just nu. Det finns inga lediga klassrum där vi kan 

ha dem. Angående ljudnivån så måste alla tänka på att vi är många som vistas i samma 

utrymmen och att det är många som vill studera på skolan. Umgås gärna men håll ner 

ljudnivån.  

 Wifi dåligt ibland, eleverna upplever att de får logga in flera gånger (detta gäller 

telefonerna) men jag upplever även det om vi har många datorer i klassrummet. 

Alla går ej att logga in på samtidigt. 

 

Ibland blir det en överbelastning då för många enheter loggar in samtidigt. Prova att 

lämna rummet och sök upp en annan mottagare och logga in.  

 

 Vem tar beslut om vad som är godkänd frånvaro eller inte? 

 

Det är bara Arbetsförmedlingen som tar beslut om vad som är giltig frånvaro eller inte. 

Skolan tar inga beslut kring frånvaro eller ekonomi. Skolan redovisar endast om 

eleven varit på plats eller inte.  

 Särvux byter namn till Lärvux 1/8-17 

 

 Maten i korridoren luktar för mycket. 

Det är svårt att göra någonting åt då gymnasieleverna inte har någon annan plats att 

vara på. De har ingen matsal.  

 Avslutning i Stadsparken 22 juni med picknick och lekar för hela CVL Hammar 

 

 Några vill att skolan ska ha ett eget bibliotek 

Vi har ett fint bibliotek i samma byggnad och det kommer inte att öppnas något nytt 

på skolan. Däremot får ni gärna låna hem de böcker som finns i hyllorna på skolan.  

 Vi har problem med att elever lämnar klassrummet utan att städa efter sig.  

Ta några minuter att torka av ditt bord, ta med skräp och släng, ställ in stolen etc. Sätt 

inga tuggummin under borden och spotta inte inomhus. Lämna toaletten som du vill 

möta den. Respektera lokalerna och påminn varandra så vi får fortsätta att ha fint runt 

omkring oss.  

 

Tack så mycket för att ni tar er tid att komma och dela med er av era åsikter och 

för att ni hjälps åt att sprida informationen.  

/Minna 


