
PROTOKOLL FRÅN ELEVRÅDSMÖTE  2019-12-09 

Närvarande:    

Åk 1 Antonio, Inez, Charlie, Alma 
Åk 2 - 
Åk 3 Alice,Alma 
Åk 4 Axel, Jonathan  
Åk 5 - 
Åk 6 Lukas, Stella, Alma, William  
  
Kök: Sari 
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: William 
Sekreterare: Alma 
Justerare: rektor 
  
§3. Fastställande av dagordningen 
Vi godkänner dagordningen.  

  



§4. Föregående protokoll  

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

• Julavslutning   
• Lucia  
• Trygghetsenkät  

  

Nuläge:   
• Känns bra i skolan   
• Många klasser förbereder inför julen. Åk 6 får sina första betyg.  
• Julavslutning i kyrkan i två omgångar.  
• Lucia i idrottsalen i två omgångar.   
• Trygghetsenkäten har/ska  redovisas i klasserna. Otryggt i tunnel till 

kabbe upplevs som läskig då det finns rökare samt cigarettpaket slängda 
på marken. Rektor meddelar kabbes rektor.     

§6. Klassrumsmiljö/innemiljö    
  

• Spola och hålla rent i toaletterna är viktigt. Ofta smutsigt och ospolat i 
många toaletter som upplevs ofräscht.   

• Mycket trångt i badhushallens omklädningsrum.  
• Ofräscht i duschen samt insyn. Rektor kontaktar KBAB.  
• Tänka på att vara rädd om sin penna och sudd som delas ut av skolan.    
• Låga handfat i mellanstadiedelen. Vi har börjat åtgärda dessa.   
• Inneraster önskas. Ta detta med ansvarig klasslärare.   

 §7. Utemiljö/raster     

• Elevrådet påminner rastvärdar att använda sina västar!  
• Frustrerande med bollar på taket. Påminna varandra att inte skjuta upp 

dem.  
• Vara rädd om sina klassbollar/övriga bollar då många försvinner utanför 

skolans område.  



• Halt på skolans område när det blir snö och is, tänka på att ha hjälm när 
man åker snöredskap. 

• Vassa fönsterbleck har uppmärksammats av elever.  
• Hålla sig till trafikregler när man tar sig till kabbe och musiklektionerna.    
• Basketkorg önskas flytta till andra sidan trappen vid modulen.  
• Fler snömadrasser önskas.  
•  Fler aktivitetssaker önskas till skolgården 

§ 8. Kök   

  

• Tänka på att vara helt tysta när det är 5 tysta minuter. Åk 4 kom 
med förslag att ha 5 viska minuter efter 5 tysta minuter som 
används av dem och fungerar bra.   

• Fortfarande så går det åt mycket hårt bröd, tänk på att smaka av 
våra många goda rätter. Bra att man får äta sig mätt på skolan då 
många har långa dagar.   

•  Nästa vecka har vi jullunchen som många ser framemot. Skolan 
bjuder på sockerfri julmust till lunchen.  

•  Kökspersonalen bör ej röka bakom paviljongen då det kommer in 
röklukt i klassrummen.   

• Ej blanda ihop maten, mer mat var för sig önskas.  

§9. Post  

Post till elevrådet kan lämnas i rektorns postlåda.   

§10. Övriga frågor    

• Vart är fotbollsspelet som fanns i biblioteket tidigare? Den finns på fritids 
berättar åk 1.   

  

§11. Nästa möte    
  
20-01-29 kl.9.00 i källaren  
  
Kommande möten: 
  



20-02-18  
20-03-23 
20-04-28  
20-05-27  

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


