
PROTOKOLL FRÅN ELEVRÅDSMÖTE  2020-01-29 

Närvarande:    

Åk 1 Herman, Inez, Mille, Milly 
Åk 2 Elma, Zoey, Sofia, Agnes 
Åk 3 Hjalmar, Hilding, Alice, Hanna 
Åk 4 Axel, Jonathan  
Åk 5 Agnes, Emma G 
Åk 6 Lukas, Stella, William  
  
Kök: Tina 
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: Stella 
Justerare: rektor 
  
§3. Fastställande av dagordningen 
Vi godkänner dagordningen.  

  



§4. Föregående protokoll  

Klasserna läser upp sina protokoll samt frågor. 
  
§5. Dagens frågor   

• Vi utvärderade julavslutningen. Många elever vill att f-6 är tillsammans 
igen, några tycker att det är ett bra nytt upplägg. Vi röstar kring detta i höst 
hur vi kan göra. 

•  Betyg- åk 6 har fått sina första betyg vilket var spännande för många av 
eleverna. 

•  Trygghet- rektor har varit i kontakt med rektor på kabbe kring otrygghet 
vid tunnel. Rektor på kabbe ska planera in personal som cirkulerar på olika 
platser utomhus.  

  

Nuläge:   
• Bra terminsstart  
• Trevligt klimat på skolan  

§6. Klassrumsmiljö/innemiljö    
  

• Nya hyllor i kapprum åk 5 
• Nya skohorn behöver köpas in. Vara rädda om dem vi har.  
• Tänka på att inte springa in i varandras omklädningsrum, gäller pojkar och 

flickor.    

 §7. Utemiljö/raster     

• Långa raster på kabbe för åk 6. 
• Fotbollsplan behöver dräneras. 
• Det har varit mycket skadegörelse på skolgården samt nedskräpning. 

Rektor meddelar i månadsbrev   
• Åk 6 önskar mer aktiviteter på rasterna. Kan TL samt Magnus hjälpa till?  
• Eleverna önskar en ny brandövning till våren.   
• Åk 5 vill gärna byta klassrum till hösten.  



•  Kompisgunga och andra redskap önskas, hopprep, nya bollar, svartvit 
hårdare fotboll. Pingisredskap, nytt pingisbord. Styltor, bandybollar och 
klubbor. Ta med föräldraföreningen.   

• Tak till cykelställ. 
• Bandyplan behöver planeras om. Magnus kan titta på hur man kan göra  
• En extra fotbollsmål där eleverna bara kan stå och träna att skjuta bollen i 

mål.   
• Tänka på att inte svära på skolgården, vi stävar efter ett bra språkklimat på 

skolan.   
• Plankor vid bodarna behövs så att bollarna inte hamnar under. Bengan får 

titta vad man kan göra.   
• Eleverna vill ha tillbaka övervakningskameror då de vi hade blev 

förstörda. 
•  Två basketkorgar önskas. Ta med föräldraföreningen om de kan hjälpa 

till.  
•  Önskemål att a bollarna i tornet vintertid så att de inte blir mjuka.  
• Stekt vid fotbollsplan behöver lagas.  
•  Eleverna behöver hjälp med bandyregler. 
•  Fler gungor önskas. 

§ 8. Kök   

  

• V 7 är det svinnmätning – köket önskar bra resultat så prata om 
detta i alla klasser. Många elever tar för mycket ris och kastar.  

•  Skolan har trevlig personal i skolresturangen.  
•  Eleverna är mycket duktiga i matsalen tycker matsalspersonalen 
• Eleverna tycker att det är fisk för ofta till lunch. Det är Scheele 

köket som bestämmer menyn och som lagar vår mat.    
• Matsalspersonalen kokar skolans ris, potatis, pasta m.m.  
• Mer spagetti önskas. Köket kokar spagetti när det är köttfärssås 

eller carbonara sås.  
• Eleverna vill ha favoritmat och göra en önskelista som kan skickas 

till Scheele köket.   
•  Borden behöver torkas ännu bättre samt alla stolar.  
• Köket behöver spara god mat till dem som äter senare. Här 

behöver vi tänka på svinnet, att inte kasta mat så att det räcker till 
alla.   



• Åk 4 har begränsat till att man får ta 2 hårda mackor då eleverna 
annars inte provar att äta maten som serveras. Bra om man 
provsmakar maten. 

•  Matsalspersonalen  behöver komma ihåg att sätta upp skyltar om 
vad det är för mat.  

•  Eleverna får inte ta med matlåda och äta i köket.  

§9. Post  

Post till elevrådet kan lämnas i rektorns postlåda.   

§10. Övriga frågor    

• Skolan ska hyra ett akvarium vi ska ha i biblioteket enligt eleverna 
önskemål. Vi hoppas vi har den på plats i februari.   

• Eleverna i åk 6 undrar om er blir brännboll i år lärare mot elever? Kan vi 
vara på utomhusplanet utanför skolan?  

• Lärare bör inte tugga tuggummi på lektionstid tycker eleverna.  

  

§11. Nästa möte    
  
20-02-18 kl.9.00 i källaren  
  
Kommande möten: 
  
20-03-23 
20-04-28  
20-05-27  

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


