
PROTOKOLL FRÅN ELEVRÅDSMÖTE  2020-03-23 

Närvarande:    

Åk 1 Haylee, Herman, Inez, Milly 
Åk 2 Othilia, Marcus 
Åk 3 Alice, Hanna, Casper, Vigon 
Åk 4 Axel, Jonatan  
Åk 5 Kalle 
Åk 6 William, Alma, 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: Alma 
Sekreterare: Lukas 
Justerare: rektor 
  
§3. Fastställande av dagordningen 
Vi godkänner dagordningen.  

  



§4. Föregående protokoll  

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

• Samtal om Corona läget. Vad pratar om i klasserna, hur känns det, finns det stor oro. 
Våra rutiner på skolan och om skolan stänger. Information om distansundervisning.   

Nuläge:   
• Känns bra på skolan 
•  Det gick bra med skolinspektionens besök.  
•  Så fint med nya akvariet. Sara planerar lite happenings framöver kring detta. 
•  Sara tar ansvar vid ev. matning av fiskar. De har foderautomat.  

§6. Klassrumsmiljö/innemiljö    
  

• Tänka på att inte använda åk 1 toalett på raster, alla får använda sin egen.     
• Biblioteket fungerar jättebra.  

 §7. Utemiljö/raster     

• Bra att Magnus har ett tydligt schema nu med rastaktiviteter.  
•  Eleverna vill ha fler bollar på förmiddags rasten.   
• Fler mål 
• Höj och sänkbara basketkorgar önskas  
• Tänka på att bjuda in till lek och vara vänlig  
•  TL är bra att bjuda in till lek. 
•  Om någon säger ”hårda ord” så hjälper man till att rätta eller säger till vuxen.  
• Bra om man kan ta bort gräsplan och ha en innebandy och basketplan där istället.  
•  Högre hinder önskas som vi har bett träslöjdläraren bygga.  
• Tänka att ha blandade lag när man spelar fotboll.  
• Eleverna önskar en ny blå klätterställning  
• Gagaplan? – tillbaka under veckan.  
• Träna på lekar med förskoleklass   
• Lämna kvar fotbollen på plan när man går in. 
•  Basketkorgar behöver nät.  
• Fotbollsplan behöver dränering  
•

§ 8. Kök   



  

• Vi vill ha tillbaka små smörpaket pga. Smittspridning, kladdigt med de stora, 
ohygeniskt!   

• Bra att det nu finns en matlista/matsedel vid tallrikarna. 
• Man får ta mer mat utan att köa.  
•  Nu är det bra ljudvolym i matsalen 
•  Matsalsborden kan upplevas som trångt.  
• Fisk för ofta och för mycket vegetariska rätter.  
• Fattas gafflar ibland, varför? 

§9. Post  

Post till elevrådet kan lämnas i rektorns postlåda.   

§10. Övriga frågor    

• Lärare på Kabbe ex. franska och träslöjd släpper sina elever för tidigt. Rektor 
påminner om undervisningstiden.   

• För lite tid vid övergång till idrott för åk 6  
• För långa raser på Kabbe för åk 6 
•  Fortfarande kabbelever som röker vid tunneln.  
• Brännbollsturnering för åk 6 i vår. Lärare tittar på datum.  
• Komma ihåg att göra trygghetsenkäten i alla klasser! 

  

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

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


