
PROTOKOLL FRÅN ELEVRÅDSMÖTE  2020-05-27 

Närvarande:    

Åk 1 Mille, Herman, Inez, Milly 
Åk 2 Zoey, Othilia, Wilda, Linnea, 
Åk 3 Hanna, Alice 
Åk 4 Axel, Jonatan  
Åk 5 Agnes, Emma G   
Åk 6 Stella, Lukas, William 
  
Kök: Peter 
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: Stella 
Justerare: rektor 
  
§3. Fastställande av dagordningen 
Vi godkänner dagordningen.  

  



§4. Föregående protokoll  

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

• Tankar kring skolavslutningen togs upp. Tråkigt att det blir annorlunda avslutning i år. 
Önskemål att avslutnings sångerna spelas upp även i facebook så att alla föräldrar kan 
lyssna, kolla med Niklas.  

§6. Klassrumsmiljö/innemiljö/lektioner    
   

• Längre bildlektioner önskas  
• Det behövs en fläkt/AC och ammat i många klassrum.  
• Slöjden i åk 6 upplevs som tråkigt, vad kan göras bättre?  
• Det har blivit roligare lektioner tycker åk 5, inte bara skrivarbete.  
• Alla i åk 5 behöver en egen ipad, inte dela! 

  

 §7. Utemiljö/raster     
   

•  Kompisgunga hade varit roligt, det är något vi behöver investera i framtiden.   
• Hjälm när man cyklar!  
• Önskemål att kunna åka air board och sparkcykel till Kabbe.   
• Skulle vara häftigt med en linbana. 
• Åk 6 önskar använda gräsplätt utanför skolan på raster för att få en större yta att vara 

på. M-L får undersöka detta.    
• Eleverna vill ha stänger att hänga på.   
• Skydd vid gagaplan mot cyklar då cyklar gå sönder.  
• Kommer det fler cykelställ? M-L undersöker detta.  
• Större mål önskas.  
• Ska det inte vara begränsning av elever även på Gagaplan pga. corona?  Det bör det 

vara!   
• Gagaplan- lägga ner bollen istället för att studsa så att bollarna håller längre.  
• Bra med nya möbler på lågstadiet.  
• Skulle vara fler gungor men bra att vi har fått nya.  Bra om det finns vuxna gungvakter 

som håller koll på tiden. Max 3 minuter! 
• Åk 4 extra klassrum har det kommit för låga bord och stolar. Dessa ska bytas ut till 

dem som var tidigare!  
• Klasser i åk 4–6 vill byta klassrum, dock inte aktuellt till nästa läsår.   



• Önskemål inköp: Hopprep  
• Inte förstöra Gagaringen   
• Schysstare spel vid fotbollsplan.   
• Svårt att spela Gagaboll med 6-åringar tycker åk 5  
• Svårt med plats för TL lekar, mer utrymme behövs 
• Kunna gå i skogen vid fotbollsplan.  
• Man får stickor av Gagaplanen.   
• Blanda lagen vid fotbollsspel.    

§ 8. Kök   

  

• Drycken är ofta varm, Peter undersöker om köket kan köpa in andra 
dryckesbehållare som håller vattnet kylt.   

• Mjölken kan smaka dåligt ibland eller vara varmt- då ska vi säga till 
måltidspersonalen   

• Maten inte god anser vissa elever, önskas mer kryddor och salt. Peter har ställt 
fram kryddor. Salt får ej ställas fram men det finns örtsalt.  

• Maten tar slut. Maten ska inte ta slut, ska alltid finns mat att servera.  
• Menyn bestäms på Scheele, Peter har kontakt med dem och menyn för hösten 

är planerad till viss del. Då kommer det exempel serveras pizza som är ett 
önskemål.    

• Peter lyssnar gärna in alla önskemål, berätta för honom så att han vet vad vi 
önskar.   

• Till hösten kommer menyn innehåll en fiskdag, en kycklingdag, en färsdag. 
Om allt är som vanligt så kommer det serveras fler rätter.   

• Framöver försvinner smörpaketen, det kommer finns smörfat vid varje bord 
istället. Små smörpaket inte aktuellt, då det inte är miljövänligt samt för dyrt.  

• Soppdagar kommer det finns mjukbröd framöver, även pålägg önskas, men det 
ska Peter undersöka.    

• Kan bli aktuellt med dessert ibland, exempel måltidens dag.  
•  I höst kan det bli tre rätter igen om pandemin har blivit lugnare. 
•  Eleverna tycker att personalen är trevlig i matsalen.  
• Tända ljus även på lunchen önskas, kan bli aktuellt i höst/vinter.   
• Festligare mat önskas. Det kommer att bli klyftpotatis och bea innan 

sommarlovet exempelvis.  
• Mer tomat och gurka önskas, kan vara beroende på säsongsvaror.  
• Kan vi sitta 4 vi varje bord? Nej inte så länge corona finns.  
• Mindre vegetariskt? Ska finns minst en gång per vecka enligt bestämmelser.  



• Varför är mellanmålet på fritids så gott? Skillnad på mellis och lunch.  
•  Pizza önskas och det ska finnas på menyn i höst enligt Peter. 
•  Kebabrulle önskas.   
• När kan mellan börja äta i matsalen igen? Vi hoppas till hösten.  
• Hålla koll på matköer gällande avstånd vid Corona tider.  
• Ha kvar även avstånd och markeringar även efter corona.  

§9. Post  

Post till elevrådet kan lämnas i rektorns postlåda.   

§10. Övriga frågor    

• Förflyttningarna fungerar bra i nuläget. 
• Får man ta med saft? Bara vid utflykter, men ingen läsk!    
• Svordomar har förekommit på raster, påminna varandra om det förekommer och ta 

hjälp av rastvärdar.  

  

§11. Nästa möte    
  
Nya mötestider kommer till hösten  
  

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


