
PROTOKOLL FRÅN ELEVRÅDSMÖTE  2020-04-29 

Närvarande:    

Åk 1 Haylee, Herman, Inez, Milly 
Åk 2 Elma, Agnes, Linnea, 
Åk 3 Hilding, Hjalmar, Hanna, Alice 
Åk 4 Axel, Jonatan  
Åk 5 Agnes, Emma G   
Åk 6 Stella, Lukas 
  
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: Lukas 
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: 

• Laget runt hur tankarna går i klasserna kring viruset. En del elever är oroliga, andra 
tycker att det är skönt att skolan är som vanligt. Onödigt med avstånd i matsalen kom 
upp, vi pratade om varför vi har avstånd i matsalen och inte i klasserna. I matsalen 
träffas man fler från olika klasser, därav avstånd och färre platser. Fungerar bra att äta 
i klassrummet för åk 4–6.  Alla önskar små smörpaket eftersom de större byttorna blir 
äckliga. Eleverna vill även ha tillbaka flera sorter av hårt bröd.  

§6. Klassrumsmiljö/innemiljö    
  

 §7. Utemiljö/raster     

• Eleverna önskar bättre basketkorgar 
• Nya nät till fotbollsmålen  
• Nya bandymål 
•  Fler fotbollar,fotbollspump och fotbollshandskar  
• Får vi ett paket till klasserna med boll, hopprep m.m.? Kolla upp med Inger om vi har 

fått något gratispaket i år från ex. stadium.   
• Bättre regler kring Gagaplan, färre elever på plan pga. Viruset.  
• Mer aktiviteter på rasterna önskas.  
• Armgångs redskap önskas  
• Fler vuxenledda lekar önskas  
• Gungställning behöver målas om- kan ev. ske i sommar av sommarjobbare  
• Visa hänsyn till varandra i trafiken till idrotten.  
• Hela skolgården behöver en uppfräschning tycker eleverna.   
• Liten studsmatta önskas som finns på St Olov.   
• Fler cykelställ som inte är i vägen, ska vara utanför skolgården.  

§ 8. Kök   

  

• Bra med avstånd tycker fler klasser  



• Maten har blivit sämre, smakar inte lika bra längre  
• För mycket fisk, kyckling, grytor och potatis, mer kötträtter önskas 
• Förslag på rätter från eleverna: spagetti och köttfärssås med mer smak, pasta 

carbonara, köttbullar, potatisbullar, pizza, våfflor, pannkaka, kebab i pitabröd, 
fisk med kallsås, kyckling med potatisklyftor, bearnaisesås, tzatziki, 
hamburgare med bröd, någon efterrätt ibland på fredagar ex. äppelpaj eller 
bärpaj.   

• Maträtterna stämmer inte alltid med matsedel     

§9. Post  

Post till elevrådet kan lämnas i rektorns postlåda.   

§10. Övriga frågor    

• Lärare ska inte tugga tuggummi på lektionstid anser eleverna.  
• Tyvärr blir brännbollen inställd.   
• Lärare ska inte favorisera elever, tänka på att gruppera mer blandat vid ex. 

gruppindelningar tycker eleverna.   
• Komma ihåg att göra trygghetsenkäten klar i alla klasser! 

  

§11. Nästa möte    
  
20-05-27 kl.9.00 i källaren  
  

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


