
PROTOKOLL FRÅN ELEVRÅDSMÖTE  2021-09-07 
 
Närvarande:    
 
Åk 1 – Emilia, Marcel  
Åk 2-  
Åk 3 – Agnes, Sofia 
Åk 4 – Linnea, Zoey, Marcus 
Åk 5 -  Hjalmar, Simon, Sixten, Elvira 
Åk 6 –  
 
  
Kök: - Clary Severin 
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: Anneli  
  
§3. Fastställande av dagordningen 
Vi godkänner dagordningen.  
 
 
  
 
 
§4. Föregående protokoll  
 
Ordförande läser upp föregående protokoll samt frågor. 
  



§5. Dagens frågor   
  
Nuläge: 
 
Det är bra att det har kommit nya gungor efter sommarlovet, klimatet på 
skolan är bra, det känns tryggt och eleverna har studiero. Allmänt roligt att 
börja skolan igen. 
 
 
 
§6. Klassrumsmiljö/innemiljö/lektioner    
    

• Handfat känns för låga 
•  Lås till toaletter- kunna se om det är upptaget.  
• Bra att det har kommit nya inredning till åk 5 samt nya stolar.  
• Det är bra om man får jobb gjort fast det är pratigt.  
• Nya skohorn behöver köpas in.    
• Pauslekar önskas 

 
 
 
 
 §7. Utemiljö/raster     
   

• Renovera klätterställning behövs.  
• Bra rastverksamhet.  
• Bra med nya redskap ute som rörelsesatsningen har bidragit med.  
• Hålla sams på kingplan och hålla sig till reglerna. Annars ta en paus  
• Gärna få spela gagaboll på morgonen önskas.  
• Gagaplan finns på plats till v 44.  
• Ny basketkorg?   
• Turas om vid nya gungorna.  
• Vi väntar på nya kompisgungorna.  
• Skydd behövs vid nya gungorna på kedjorna.  
• Bra att det finns övervakningskameror.  
• Konstgräs? Svårt då det ska vara miljövänligt.  
• Samsas på fotbollsplan. Alla ska få vara med.  
• En timmes rast önskas- då blir dock skoldagen längre.   

 
 
 
§ 8. Kök   
  

• Önskas mer av korv och bröd, pannkaka  
• Det är godare mat vissa dagar  
• Roligt att sitta i klassrummet och äta tycker åk 4   
• Små smörpaket- går ej pga. Anbud och inköpsregler  
• Nu går det åt mindre smörgås- maten blivit godare. 
•  8/10 elevernas favorit- hamburgare med strips 
• Fortsätta hålla avstånd  



• Tänka på att inte slänga för mycket mat.  
• Ta gärna om mat.  
• Man får äta så mycket man vill.  
• Laktosfria smöret är för allergiker.  

 
 
§9. Post  
 
Post till elevrådet kan lämnas i rektorns postlåda.   
 
§10. Övriga frågor    
 
 
 
§11. Nästa möte    
  
21-10-25 kl. 9.00  
  
 

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

 

 

 


