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Megarådsmöte
18 mars 2020
Närvarande: Närvarande: Markus Clasén (ordförande), Vendela Folke (vice ordförande),
Oscar Lindner (barmästare), Gustaf Delebeck
(barmästare), Maja Hultqvist (klubbmästare), Stina Freland (klubbmästare), Julia
Nordholm (mottagningsansvarig), Herman Leastander (ordförande Arkipelago), Julia
Nordlöf (ledamot), Cornelia Haag (ledamot)
Ordförande öppnar mötet 12.05
1. Arkipelago - mässan är inställd, inget möte i tisdags. Festeriet - Ställt in kommande
pubar, inga lunchmöten, avvaktar info angående VPR. A-baren - avvaktar info om det
mesta inklusive slutfesten, fortsätter ha kontakt med Malin. Mottagningen kör
phaddervärvning via nätet och möten via nätet, fortsätter i överrikt som vanligt. Styrelsen A-skolan hade inte fått information innan men har jobbat på med att få öppet några dagar
extra för att alla ska ha möjlighet att hämta hem sina saker.
2. Prognosen i dagsläget: A-skolan, beslutet att stänga ner skolan verkas tas på tvåveckors basis men A-skolan förbereder sig på att ha på distans hela den här terminen
3. Sektionsarbetet
A-baren, fortsätter att jobba via videomöten. Har kontakt med Malin för att se om
skolan eller dem står för ex. vakter. vet inte än när de som senast behöver ”beställa det”.
De vet just nu inte om de kommer kunna gå +/- 0 även om de blir av. Avvaktar med beslut
till slutet av april
Festeriet - kommer beställa märken (märken kommer gå att återanvända även
senare år) redan nu men klarar sig med alkohol som finns och komplettera bara någon
vecka innan. Ska kolla med bygg hur de gör med aktivitet, just nu lutar det mot att inte ha
en aktivitet lavsätt.
Över lag känns det som att alla utskott inte just nu har några evenemang inom ca.
sex veckor så just nu avvaktar alla tills vi får mer info. Vendela och Markus har möte varje
vecka med THS så om något utskott planerar något så hör av er till dem så de kan
fortsätta att rapportera till THS. I och med att många vinstdrivande evenemang inte
kommer hända så var måttfull med utgifter för att det inte är säkert hurvidare vi kommer få
fler intäkter i år. Har inga specifika saker att diskutera just nu så i dagsläget behövs det
inga extra möten. Julia Nordholm tar med info till Event
4. Stängningen av skolan: Gustav upplevde skolan som lugn i morse då han åkte dit för att
hämta sina saker, vissa satt kvar trots att de inte var deras tid. Erik hade sagt att de skulle
vara flexibla i att om man inte klarar ett moment i ettan finns det fortfarande möjlighet att
gå vidare till tvåan. Möjligheten att använda sig av biblioteket finns idag inte och
sannolikheten att vanliga bibliotek kommer stänga är också stor. Hur kommer skolan ställa
sig till detta när vi skriver uppsatser? Tryckta källor? pålitligheten av källor?
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Hur ser vi på modeller då de fortfarande finns som en del av inlämningskraven? Det
kanske är möjligt att göra en enklare mindre modell men de stora och komplicerade
modellerna är svårt att få ihop. Många elever är upprörda över att de inte finns plats,
tillgång till material eller verktyg mesans några lärare fortfarande verkar ha förväntningarna
att de fortfarande ska göras. Material går att köpa på andra ställen men hur ser man på att
gå ut på stan och handla? Om man inte kan bygga modell kan man redovisa det på ett
annat sätt? Modellbygge är en viktig del av vår utbildning men alla kommer inte ha samma
förutsättningar. Kan man släppa kravet något på modell under kurserna denna termin och
trycka ännu mer på det under höstterminen? Då alla inte har tillgång till datorprogram så
kanske inte alla studenter kommer ha samma förutsättningar då alla inte har egen dator
alt. tillgång till alla program. Kan de som inte har tillgång till programin få göra det för hand
istället? Personer som inte kommer kunna göra uppgifter hemifrån av olika anledningar,
finns de möjlighet för dem att sitta i skolan ändå?
Svårt för elever som inte vill vara nära varandra då vi har väldigt begränsad tid att hämta
saker. Hur gör vi med de som inte kan komma in under dessa 48h på viruset?
Att alla studios har någolunda liknande lösningar i längden så att ingen elev senare känner
att de blivit olika behandlade.
Jobba ännu hårdare på att ha kontakt med skolan och förmedla åsikter.
Koncensus: Hur öppna kan skolan var för att hitta alternativa lösningar. Vi kan inte ha fasta
tillvägagångssätt då alla har olika förutsättningar. Vi tycker inte att vi ska stryka varken
modell, digitala verktyg eller annat men vara öppet att göra det man kan. Upplevelsen är
att vissa lärare inte har ändrat omvandlingen/inlämningskraven tillräckligt mycket för att
ingen ska komma i-kläm.
Behöver vi öppna skolan en till gång om skolan ska vara stängt längre än två veckor? hur
tänker skolan kring att tömma inför sommaren osv?
Behöver vi saker från sektions-förråden? A-baren, nej. Festeriet, nej. Posten till sektionen
är det ända som just nu behövs ta ut om det kommer vara stängt (låst) en längre tid.
5. Övrigt: Nästa Megaråd om tre veckor och om det händer något extra så kallas det till ett
extrainsatt möte.
Avvaktar att ta beslut om Lund till vi får en utgift för det och så får vi i det läget ta ett beslut
om hur vi gör.
Ordförande avslutar mötet 12.55

