
PROTOKOLL FRÅN ELEVRÅDSMÖTE  2021-10-25 

 

Närvarande:    

 

Åk 1 –   

Åk 2-Freja, Kelly, Jonatan, Evelina 

Åk 3 –   

Åk 4 – Linnea, Sanne, Sofia, Marcus 

Åk 5 - Hjalmar, Simon, Sixten, Elvira 

Åk 6 – Greta, Gabriella  

 

  

Kök: - Clary Severin 

Rektor: Anneli Holmroos 
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§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: Hjalmar 

Sekreterare: Simon 

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 men provar att ha elevrådet fysiskt i november 

i källaren.  

 

 

 

§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     

   

• Cykling till Kabbe kan innebära att man möter otäcka tonåringar. 

Stämma av med den vuxna som följer med och finns på plats på 

kabbe.   

• Viktigt att man väntar på sin cykelkompis vid förflyttningar.  

• Bra på fotbollsplan i nuläget. Alla spelar schysst.  

• Timglas behövs till nya kompisgungan. Max fem som gungar i max 

fem minuter.   

• TL lekar är jättebra.  

• En hel basketkorg önskas av alla.  

• Höga fotbollsmål med nytt nät och fotbollar behövs.  

• Konstgräs är en återkommande fråga.  

• Byta ut den blå klätterställningen önskas.  

• Lampor mot modulen skulle behövas.  

• Armgång på skolgården önskas.  

• Inne och ute gym önskas.  

• En ny lekstuga som ser ut som Friends Arena önskas.  

• Läktare till fotbollsplan.  

• En rund rutschkana önskas.  

• Cykla även på rasterna vore roligt.  

• Stora bandymål med bra nät.  

• Markkritor på rasterna, Magnus får undersöka vad man kan göra.  

• Större innebandyplan, förslag utanför åk 5.  

• Magnus behöver pumpa alla bollar.  

•   

 

 

 

§ 8. Kök   



  

• Bra att äta i lugn och ro   

• Bra att ta i klassrummen.  

• Det är god mat tycker en del elever andra tycker inte det.  

• Bra med fem tysta minuter.  

• Bra att vi får önska en maträtt varje termin.  

• Under v 43 har vi klimatvecka, se informations folder vid borden i 

matsalen.  

• Tänka på att inte kasta för mycket mat och äta upp det man tar.  

• Det kommer vara samma matsedel med en rätt i alla skolor under v 

43. 

 

 

§9. Post  

 

Post till elevrådet kan lämnas i rektorns postlåda.   

 

§10. Övriga frågor    

 

 

 

§11. Nästa möte    

  

21-11-30 kl. 9.00  

  

 

 

§12. Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet. 

Sekreterare: Anneli 

Justerat av: Anneli Holmroos, rektor 

 

 

 

 


