AVDELNING/ENHET/GRUPP
Referensgrupp, Hus M

DATUM
2019-01-18

BETECKNING
Minnesanteckningar

Minnesanteckningar
Nulägesrapport
Vi inväntar svar från förvaltningsrätten i Karlstad.
Styrgruppen har haft möte med BF och HA. De kommer att få åka på studiebesök på andra skolor.

Arbete i tvärgrupper
Hur ska vi skapa vuxennärvaro där café-delen i Hus B är nu?
Ledningsgruppen jobbade med den här frågan förra veckan. Och har tagit fram ett förslag.
Referensgruppen för elever kommer också att få jobba med denna fråga nästa vecka.

Nya elever till referensgruppen
Johanna Cajfeldt, Emma Karlsson, HA18

Diskussion
●

Förslag att flytta entrén till biblioteket. Så att entrén är där skåpen är nu. Skåpen flyttar man
dit entrén är nu.
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Kan städarna sitta här?
Kan fastighet sitta här?
Gratis kaffe har inte gett önskat resultat.
Kan vi flytta något program hit?
Eller ska studievägledarna sitta här?
Stödstugan?
En del av problemet kommer förmodligen flyttas med cafeterian till nya huset.
Kanske ska Nina och Alena (SYV) som redan sitter i Hus B, ha sina arbetsrum vid cafeterian?
studiehallen för deras elever som går här i Hus B.
B120 & B122 behöver rustas så att de blir mer attraktiva som skolsalar. De bästa salarna i
Hus B är de nybyggda (B130 och B150)
Om B120 eller B122 var mer attraktiva och bokningsbara så skulle det vara fler vuxna som
rör sig. Kanske skulle ett av dem göras om till konferensrum? Eller en mindre hörsal? B122
skulle vara bäst för detta ändamål så att man behöver gå igenom huset för att komma dit.
Den nya entrén till biblioteket ska vara attraktiv, mycket glas.
Mycket elever sitter på elementen mot fönstren mot skolgården. Där borde finnas bänkar
istället.
Studiehallen ska vara ljus och attraktiv. Sköna, fräscha möbler. Mer ljus än vad det är idag.
Vilka program tänker man ska in i Hus B efter HA? Det borde helst vara ett yrkesprogram
samt att vi får in ett studieförberedande program i Hus E.
Möblera uterummen för att inspirera till att använda. Former av utespel.
Flytta ett helt program till området
Placera arbetsrum för personal i aktuellt område
○ nackdel med det är att personalen blir störd, eller kan bli störd
Språk intro in i cafédelen och HA:s lokaler på övervåningen
Transport in i H-huset
Någon form av möblering som avskärmar det öppna området i cafedelen
IT-support i något utrymme

Våra förslag
●
●
●
●
●

Ny entré till biblioteket
Liten hörsal B122
Studiehall med varierande möbler, mycket eluttag och ljus
Gärna SYV:are i studiehallen (Nina och Alena)
Gradäng där skåphallen mot Transten är (ett eller två steg) för att kunna sitta och studera
och ge möjlighet till små uppträdanden eller partier som besöker oss

Webbplats
●

David presenterar nya hemsidan för ombyggnation. Syftet med sidan är att kunna informera
intresserade om hur bygget fortskrider. Adressen kommer att vara hus-m.alleskolan.eu
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