
PROTOKOLL FRÅN ELEVRÅDSMÖTE  2020-09-22 
 
Närvarande:    
 
Åk 1 Tuva, Svante, Winston, Axel 
Åk 2 Charlie, Ranin, Svea, Lotta 
Åk 3 - 
Åk 4 -  
Åk 5 Greta, Gabriella   
Åk 6 - 
  
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: Anneli 
Sekreterare: Anneli 
Justerare: rektor 
  
§3. Fastställande av dagordningen 
Vi godkänner dagordningen.  
 
 
  
 
 
§4. Föregående protokoll  
 
Klasserna läser upp sina protokoll samt frågor. 



  
§5. Dagens frågor   
  
Nuläge: 
 

x Roligt att vara tillbaka i skolan. Tråkigt med förstörelse på skolgården, vi hoppas att vi 
får kameror på skolan och att de som förstör hittar andra roliga aktiviteter på sin fritid 
så att vi får ha våra fina skola ifred och oförstörd.   

 
 
 
 
§6. Klassrumsmiljö/innemiljö/lektioner    
   

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

  
 
 
 §7. Utemiljö/raster     
   

x  Klätterställningar med armgång är ett önskemål.  
x Bra att klätterställning är ommålad, den blev fin.  
x Vi behöver nya hästboxar vid gungorna.  
x Hinderbana på skolgården, kan Magnus bygga en till någon rast? 
x Staket bakom modulen behöver lagas- KBAB har lovar göra detta  
x En inbyggs studsmatta önskas fortfarande.  
x Basketkorgen behöver lagas. Inte bra att hänga i den.  
x Vara sams vid fotbollsplan, behövs en vuxen där hela tiden vid raster.  
x Hålla sig till gagaregler. För det mesta fungerar det bra.  
x Vi är bra på att bjuda in till lekar.  
x Is önskas vid fotbollsplan i vinter.  
x Tänka på att alla ska få delta vid kingplan.  
x Det behövs en vikarie vid uteblivna PREST ämnen.  
x Omklädningsrum i badhushallen trångt pga. St olov tar mycket plats. Kan vi lösa 

detta?  
 
 
 
§ 8. Kök   
  

x Maten inte så god längre. 
x  Gärna tända ljus och dämpad belysning nu i höst, gärna lugn bakgrundsmusik. 
x  Ej prat när det är fem tysta minuter. 
x  Det är fisk och vegetariskt för ofta.  



x Gärna mer barnvänlig mat ex. pizza, hamburgare, köttbullar, tacos, pannkaka, 
potatisbullar, blodpudding, kyckling med rostad potatis och bearnaisesås.  

x När kommer smörpaket/smörfat till varje bord?  
x Festligare mat önskas vid ex, Nobeldagen, avslutningar, temadagar  
x Kan vi sitta 4 vi varje bord? Vi hoppas till våren.   
x Hålla koll på linjer vid kö påminna varandra.  
x  Ta en frukt om inte kökspersonalen säger annat. 
x  Hur undviker vi hårstrån i maten? Tänka att inte vifta med håret, inte böja sig 

för nära maten.   
x Matmenyn stämmer inte alltid pga beställningar, frysar som gått sönder.  

 
 
 
§9. Post  
 
Post till elevrådet kan lämnas i rektorns postlåda.   
 
§10. Övriga frågor    
 

x Svordomar har förekommit på raster, påminna varandra om det förekommer och ta 
hjälp av rastvärdar.  

 
  
 
§11. Nästa möte    
  
20-10-19 
  
 

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

 


