
PROTOKOLL FRÅN ELEVRÅDSMÖTE  2019-10-15 

Närvarande:    

Åk 1 Antonio, Inez, Charlie, Alma 
Åk 2 Linnea, Elsa, Marcus, Elma 
Åk 3 -  
Åk 4 Gabriel, Jonathan  
Åk 5 - 
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: Gabriel 
Sekreterare: Anneli 
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 trygghetsteamet haft trygghetsvandring i alla klasser. Alla tyckte att det var 
bra att vi har haft detta. 

Nuläge:   

• Invigningen av Modulen var uppskattad av många. Många klasser som 
kom på besök under förmiddagen. Det bjöds på bubbelcider, snacks och 
karameller. Rektor klippte bandet och tidningen var här på skolan och 
gjorde reportage.   

•   Trafikdag- trafikdagarna har varit bra, årskurserna har sett på film om 
trafik, gjort egna skyltar, promenerat och cyklat. Även pratat om 
trafikregler.  

• Boktober  månad som pågår just nu som avslutas med en träff för alla 
klasser vid kulturskolan fredagen den 25 oktober.  

•  Halloween dag önskas innan höstlovet 

§6. Klassrumsmiljö/innemiljö     

• Åk 1 önskar skärmar i klassrummet  
• Nya bord och stolar önskas till alla klassrum. 
•  Fungerar jättebra med biblioteket och det är kul med nya böcker.  

 §7. Utemiljö/raster    
  

• Till vintern vill alla ha en skridskobana p skolgården- M-L får undersöka 
detta igen.  

•  Fler gungor behövs  
• Ny lekutrustning till skolgården behövs 
•  Hoppstyltor och styltor  
• Gagaplastbollar  
• Basketbollar 



•  Ny basketkorg 
•  Nya innebandymål  
• Nya klubbor  
• Tänka på att följa regler vid bollspel 

§ 8. Kök   

  

• Känns jobbigt att det ändras i matsalen hela tiden tycker många elever.   
• Kan vara rörigt vid 5 tysta minuter, alla behöver hålla tystanden då.  
•  Förslag att vi har fem viska minuter efter de fem tysta minuter vi har som 

standard. Kan köket sätta upp lappar vad rörorna innehåller eller vad det är 
för röra?   

•  Långbord i matsalen önskas.  

§9. Post  

Ingen post har inkommit till elevrådet.  

§10. Övriga frågor    

•

  

§11. Nästa möte   

• 191113 kl.8.30 i källaren  

  

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


