
PROTOKOLL FRÅN ELEVRÅDSMÖTE  2021-11-30 

 

Närvarande:    

 

Åk 1 –  Miriam, Denzel, Emelie, Marcello 

Åk 2-Freja, Kelly, Jonatan, Evelina 

Åk 3 –  Svea, Lotta 

Åk 4 – Zoey, Sanne, Sofia, Marcus 

Åk 5 - Hjalmar, Simon, Sixten, Elvira 

Åk 6 – -  

 

  

Kök: - Clary Severin 

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: Sixten 

Sekreterare: Anneli 

Justerare: Anneli  

  

§3. Fastställande av dagordningen 

Vi godkänner dagordningen.  

 

 

  

 

 

§4. Föregående protokoll  

 

Ordförande läser upp föregående protokoll samt frågor. 

  



§5. Dagens frågor   

  

Nuläge: 

 

Vi har ännu ett digitalt möte och avvaktar med fysiska möten till våren. 

 

 

 

§6. Klassrumsmiljö/innemiljö/lektioner    

    

• Lugnt i klasserna  

• Bra att vi får använda hörlurar  

• Kan vara högljutt i bussar och omklädningsrum. Klassresurs som 

följer med håller koll på detta.  

• Halloween tema på skolan under v 43? Vissa klasser har det.  

• Biblioteket, önskan att köpa in ex. Sune böcker.  

 

 

 

 

 §7. Utemiljö/raster     

   

• Nät till innebandymål behövs 

• Nya innebandyklubbor och bollar  

• Vinterlek  

• Bra på rasterna  

• Bra med nya gungor  

• Utomhustermometer önskas  

• Det fungerar bra med förflyttningar   

• Cykelställ vid musiken  

• Nytt fotbollsnät behövs till våren  

• Fortfarande är konstgräs ett önskemål  

• Basketkorgar och nya bollar önskas 

•  Alla vuxna bör ha samma regler vid kompisgungan, 4 minuter och 

max 4 som gungar  

• Benskydd och hjälmar behövs till bandyn  

• Mer rastlekar för åk 2 önskas  

• Studsmatta är ett önskemål 

•  Skräpplockar verktyg behövs när vi städar skolgården i vår  

 

 

 

§ 8. Kök   

  

• Tänka på att fortsätta hålla avstånd  

• Inte springa i matsalen  

• Elevens favorit 8/12-Pan pizza  

• Nobellunch 10/12  

• Lucia blir det risgrynsgröt  

• Julbord 18/12  



• Några klasser på mellanstadiet längtar tills man får äta i matsalen   

• Åk 4 tycker det går bra att äta i klassrummet 

• Många elever tycker att det är för mycket röror  

• Grönsaker var för sig önskas ex. gurka, majs, ananas, morot och 

paprika  

• Clary berättar att det är mycket näring i vitkål och blomkål, mycket 

c-vitamin och fibrer  

• Frysta ärtor är populära och är nyttigt  

• Maten är godare tycker många klasser  

• Några tycker det är för mycket vuxenmat som inte passar barn   

• Mer barnvänligmat önskas ex. husmanskost ex. korv och makaroner, 

köttfärssås och spagetti 

• Man får sitta 4/bord  

• För mycket vegetariskmat tycker den del   

• Önskemål om barnvänlig mat varje fredag 

• Inte äta för mycket hårda smörgåsar utan våga prova sådant man inte 

smakat förut  

• Tänka på om man påverkas av varandra ex. om någon tar lite mat   

• Eleverna önskar att man har elevens val varje månad, nu har vi 3 

ggr/termin   

• Längre lunchtid önskas av en del klasser  

• Mjukt bröd till lunch  

• Nya stolar i köket  

• Godare mat   

• Kötträtter, köket säger att vi ska minska på kött  

• Pannkakor oftare 

 

 

§9. Post  

 

Post till elevrådet kan lämnas i rektorns postlåda.   

 

§10. Övriga frågor    

 

 

 

§11. Nästa möte    

  

2022-01-26 kl. 9.00  

  

 

 

§12. Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet. 

Sekreterare: Anneli 

Justerat av: Anneli Holmroos, rektor 

 

 

 



 

 


