
PROTOKOLL FRÅN ELEVRÅDSMÖTE  2019-11-13 
 
Närvarande:    
 
Åk 1 Antonio, Inez, Charlie, Alma 
Åk 2 Sanne, Elsa, Marcus, Sofia 
Åk 3 Alice, Hjalmar, Astrid, Hanna 
Åk 4 Axel, Jonathan  
Åk 5 Agnes, Emma 
Åk 6 Lukas, Stella, Alma, William  
  
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: Karin 
Justerare: rektor 
  
§3. Fastställande av dagordningen 
Vi godkänner dagordningen.  
 
 
  
 
 
 



§4. Föregående protokoll  
 
Klasserna läser upp sina protokoll samt frågor. 
  
§5. Dagens frågor   
 
Trygghet och studiero/  
Plan mot diskriminering och kränkande behandling   
  
 
Nuläge:   
 
 
 
§6. Klassrumsmiljö/innemiljö    
  
Får man går före i kön om man är klassvärd? JA 
Kan man sätta upp väggar i duschen så man kan duscha mer privat? 
Kan vi göra om källaren till ett uppehållsrum? 
 
 §7. Utemiljö/raster    
Kolla om madrasser och pulkor är hela – Magnus 
Gå igenom vinterregler, respektera varandras snöbyggen – ta upp i klasserna. 
Bjud in till lek. 
TL-lekarna uppskattas. 
Alla vuxna ska ha väst på sig när de är rastvärdar så att de syns. 
Önskan att Bengan tar ner bollar från taket en gång i veckan. 
 
 
 
Önskningar: 
Studsmatta som S:t Olov har.  
Bollplank, klättergrejer, fler leksaker på skolgården. 
Knävecksstänger på gården. (Såna som finns i Munktorp) 
Klätterväggen önskas tillbaka.  
Kompisgunga 
Armgång. 
Fler hoppstyltor. 
Kedjeskydd till gungorna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 8. Kök   
  

• Mycket bröd går åt – tänk på att det är mat först.  
• Superduktiga i matsalen trots stress och trångt. 
• Handhygien är viktigare än någonsin nu under november till mars. 
• Smör – hur ska vi fixa så det blir fräscht i smörpaketet? Kan någon hämta 

en klick smör till bordet? 
• Under vintern är ”barngrönsaker” väldigt dyra så nu blir det mer annat. 

 
• Vi vill inte att matpersonalen ska röka. 
• Häng inte över maten för då kan det ramla hår – gäller alla! 
• Ibland tar den godaste maten slut för de som kommer sent. Tina berättar 

att de gör sitt bästa så att maten ska räcka till alla matlag. 
• Alla måste fortsätta torka sin plats så bra som möjligt. Ett tips är att plocka 

upp sitt spill innan man går och lämnar sin tallrik. 
• Mer varierad mat. Köket har lite att säga till om, det är Scheeleköket som 

bestämmer. Kan vi kontakta någon där? 
 
Tina besvarar barnens frågor. 

 
 
§9. Post  
 
Ingen post har inkommit till elevrådet. Är det den röda lådan vid biblioteket 
eleverna ska använda?  
 
§10. Övriga frågor    
 

• Sitt ner i bussen, prata tyst och var lugn. Följ reglerna från busschauffören. 
• Brandövning önskas. 
• Höja diskbänkarna får 4-6. Stora barn små hallar. 
• Glipa mellan dörr och golv till toan i vissa klassrum – kan man täta på 

något sätt? 
• Byta mattan utanför toadörrarna – hårda mattor som gör ont i fötterna att 

gå på. 
• Kolla lyktstolparna vid parkeringen – känns väldigt mörkt när man lämnas 

på morgonfritids. 
 

  
 
§11. Nästa möte   
 

 



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

 

 


