
PROTOKOLL FRÅN ELEVRÅDSMÖTE  2020-02-18 

Närvarande:    

Åk 1 Herman, Inez, Mille, Milly 
Åk 2 Elma, Elsa, Linnea, Marcus 
Åk 3 Alice, Hanna 
Åk 4 -  
Åk 5 Agnes, Emma G 
Åk 6 - 
  
Kök: - 
Rektor: Anneli Holmroos 

  
Dagordning  

§1. Elevrådets öppnande  
§2. Val av ordförande, sekreterare och justerare 
§3. Fastställande av dagordningen 
§4. Föregående protokoll 
§5. Dagens frågor  
§6. Post  
§7. Övriga frågor  
§8. Nästa möte  
§9. Mötet avslutas  

§1. Elevrådets öppnande  

§2. Val av ordförande, sekreterare och justerare  
  
Ordförande: Agnes 
Sekreterare: Emma 
Justerare: rektor 
  
§3. Fastställande av dagordningen 
Vi godkänner dagordningen.  

  



§4. Föregående protokoll  

Klasserna läser upp sina protokoll samt frågor. 
  
§5. Dagens frågor   

• Alla glada och nöjda att vi har Sara som jobbar i biblioteket. Vi har fått en lugnare 
skolmiljö tack vara det.   

• Den 16 mars ska akvariet vara på plats med fiskar. Det är ett företag som sköter om 
akvariet med byte av vatten och fiskar. Vi på skolan ska alltså bara njuta av 
akvariemiljön. Sara kommer att hjälpa till med matning av fiskar och vid lov kommer 
fiskarna äta från en matautomat. Sara kommer att skicka ut inbjudan för invigning 
samt förhållningsregler. Skolbiblioteket kommer att erbjuda Tema arbete kring fiskar 
framöver. Något man även kan arbeta med i klasserna kom som förslag. Exempel 
berättelser, serier, skapande och bild kring fiskar.    

• Ipads får inte användas på bussen av mellanstadiet.   
• Åk 6 vill gärna handla i cafeterian på kabbe. Eleverna får vänta tills de börjar i åk 7.  

Nuläge:   
• Förflyttningar fungerar bra.  
• Väggarna vid dörren vid badhushallen har fungerat bra.  

§6. Klassrumsmiljö/innemiljö    
  

• Nya hyllor i kapprum åk 5 
• Nya skohorn behöver köpas in. Vara rädda om dem vi har.  
• Tänka på att inte springa in i varandras omklädningsrum, gäller pojkar och flickor.    

 §7. Utemiljö/raster     

• Jättebra att ha Magnus ute på rasterna.  
• Det är bra att alla får vara med och bestämma i leken  
• Eleverna önskar fler klättersaker och möjlighet till armgång 
•  Linbana  
• Gagabollplan? Så fort gruset är borta så kommer den på plats.   
• Bättre rastaktiviteter samt TL lekar önskas till bla. åk 2  
• Nya bandyklubbor och bollar behöver köpas in av Magnus.  
• Pingisbollar, basketbollar och killer ball fattas ofta, inköp av behöver göras av Magnus   
• Nytt nät till basketkorgen samt nya hinder och bommar behövs.  
• Kompisgunga önskas till skolgården.     
• Förslag att bygga en hinderbana bakom fotbollsplan vid skogen.  
•  Sätta bommar vid staketet på sidorna.  



§ 8. Kök   

  

• Hur gick svinnmätningen för Elundskolan?   
• Vi vill ha tillbaka små smörpaket pga. smittspridning   
• Gärna en matlista/matsedel vid tallrikarna 

§9. Post  

Post till elevrådet kan lämnas i rektorns postlåda.   

§10. Övriga frågor    

• Fler festliga dagar  

  

§11. Nästa möte    
  
20-03-23 kl.9.00 i källaren  
  
Kommande möten: 
  
20-04-28  
20-05-27  

§12. Mötet avslutas 
Ordförande avslutar mötet. 
Sekreterare: Stella 
Justerat av: Anneli Holmroos, rektor 


