
PROTOKOLL FRÅN ELEVRÅDSMÖTE  2019-09-11 

Närvarande:    

Åk 1 Alexander, Inez, Charlie, Alma 
Åk 2 Sanna, Elsa, Vilda, Alfred 
Åk 3 Hjalmar, Hilding  
Åk 4 Axel, Jonathan  
Åk 5 Emma, Agnes 
Åk 6 Lucas, Stella, William, Alma 
  
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: William 
Sekreterare: Alma 
Justerare: rektor 
  
§3. Fastställande av dagordningen 
Vi godkänner dagordningen.  

  



§4. Föregående protokoll  
  
Vi går igenom klassrådsprotokoll    

§5. Dagens frågor   
   

Trygghet och studiero/  
 Plan mot diskriminering och kränkande behandling   
  
Nu har vi en ny plan som finns på vår hemsida, samt som alla lärare informerar 
om.  
I september ska trygghetsteamet ha trygghetsvandring i alla klasser. Vi pratade om 
vad det innebär.   

Nuläge:   

• Skoljoggen gick bra, många ville springa ännu längre under passet.   
• Konstgräs- efter rektorns möte med miljökontoret så godkändes inte 

konstgräset som vi skulle få då det kan avge gifter.  
• Modul- blivande förskoleklass har sina lokaler i en modul på skolgården. 

Det är invigning tisdagen den 17/9 kl.9.00. De klasser som vill är 
välkomna att hälsa på under förmiddagen 

•  Gagaplan- jätte roligt alternativ till konstgräsplanet som inte blev av. 
Nästan bättre tycker några elever.  

•  Trafikdag- vi hann inte utvärdera detta denna gång.   
• Trafikregler- tas upp vid nästa elevrådsmöte.  
•  Skolbiblioteket är populärt. Vi kommer att finnas med i en artikel i 

Skolvärlden.  
• Skolfoto denna vecka på to-fre. Elevrådet tar ett gemensamt gruppfoto på 

fredag kl.8.30 

§6. Klassrumsmiljö/innemiljö    

• Felanmäla duscharna samt omklädningsrum vid badhushallen, de är 
ofräscha tycker eleverna.  

• Skulle vara trevligt med ett akvarium i biblioteket. Även i vissa klassrum 
tycker några klasser.   

• Inköpta skärmar i några klasser fungerar jättebra.   
• Brandlarmet hörs dåligt i vissa klassrum. Bengan kan se över detta.   
• Handfat i ett klassrum behöver se över då det fattas en sil i kranen.  



•  Högre diskbänkar till åk 4-6  

 §7. Utemiljö/raster    
  

• Fler Bollar och hopprep kan köpas in av Magnus.  
• Måla klätterställningen skulle behövas anser många klasser. 
• Basketkorgar -när får vi nya av föräldraföreningen? 
• Nya utecyklar, med ratt, vagn, bromsar två hjul m.m. önskas 
• En fast hinderbana   
• Kompisgunga, gungbräda, studsmatta, ny klätterställning önskas  
• Eleverna vill ha en skridskobana till vintern på skolgården.   
•  Se över regler Gagaboll att det blir schysstare spel  
• Tjejerna vill gärna ha en egen id att kunna spela fotboll då det spelas för 

hårt av killarna.  
•  Åk 4-6 önskar möjlighet att vistas i källaren på raster samt att det blir 

mysigare där.   
•  Önskemål att använda idrottsal vissa raster.  
•  Multiplan önskas  

§ 8. Kök   

  

• 10 minuter tystnad önskas av några klasser 
•  Torka borden och stolar ännu bättre, ofta mat på stolarna. 
•  Tända levande värmeljus i matsalen nu till hösten är trevligt att ha på 

borden. 
•  Godare grönsaker önskas ex. vanlig gurka 
•  Mer kött,  Strips  och Sushi   
•  Äta med pinnar ibland när det är ex. nudlar  

§9. Post  

Ingen post har inkommit till elevrådet.  

§10. Övriga frågor    

• Laga hål i staket behöver Bengan se över.  
•  Ringklockan ringer inte rätt tid- M-L titta på detta. 



•  Åk 5-6 vill gärna ha sovmorgon ibland.  

•  Musiken-  möjlighet att spela mer instrument inte så mycket teori önskas   

•

  

§11. Nästa möte   

• 191015 kl.8.30 i källaren   

• Trafikdag utvärderas  

• Trafikregler 

  

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


