
PROTOKOLL FRÅN ELEVRÅDSMÖTE  2021-05-24 
 
Närvarande:    
 
Åk 1 - 
Åk 3 – Agnes, Sofia 
Åk 4 – Astrid, Wilma, Mira, Tyra 
Åk 5 -   
Åk 6 – Ville, Boije, Elias, Ella 
  
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: Elias 
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: 
 
Vi fortsätter att ha digitala elevråd resterande tid av terminen. Eleverna ser 
framemot sommarlovet. Klimatet på skolan är mycket bra. 
 
 
 
§6. Klassrumsmiljö/innemiljö/lektioner    
    

• Bra i klassrummen med möblering och miljö  
• Jättebra med skärmarna som skolan har köpt in  
• Bra att det finns mindre bord i en del klassrum där man kan sitta och 

arbeta  
• Pennvässar inköpen behöver ses över då de går sönder  
• Många elever vill gärna lyssna på musik när de jobbar. Detta får 

varje klasslärare besluta om  
• Fläkt önskas i fler klassrum när det börjar bli varmt ute. Lärare köpa 

in.  
• Omklädningsrummen vid badhushallen lukar illa, vem kan 

renovera? 
 
 
 
 
 §7. Utemiljö/raster     
   

• Utemiljön är bra  
• Roligt att vi får två kompisgungor i sommar  
• Dans på skolgården är bra, dock stör det fotbollsplan en del. Om fler 

ska vara med så är det bra med mer variation av musiken, kanske 
topplista som spelas.  

• Nya basketkorgar med stål är på gång. Eleverna vill gärna ha detta 
innan sommarlovet.  

• Möjlighet till höj och sänkbara basketkorgar önskas. Placering av 
dessa behöver ses över enligt eleverna.   

• Grannar störs av bollar som sparkas in i tomter. Vi behöver tänka på 
att inte skjuta för hårt och högt då vi har en begränsad yta att spela 
på. 

• Flytta modulen önskas så det blir mer plats eller flytta bandyplan.   
• Viktigt att även fritidsbarnen har hjälm när de cyklar enligt åk 6.   
• Bussen till slöjden kommer sent då den även ska släppa av elever 

som ska till simning. Går det att ändra turen? 
 
 
 
§ 8. Kök   
  

• Mer kött önskas. Köket svarar att det ska vara klimatsmart 
mat alltså mer fågel och fisk.  

• Mer gurka önskas. Detta köps in beroende på pris och årstid, 
mer till sommaren och svensk gurka.   



• Bra att det finns mycket grönsaker att välja på.  
• Bra att åk 6 får vara med och hjälpa till och servera vid 

speciella tillfällen.   
• Bra att åk 4–6 får äta i klassrummen, det fungerar bra och är 

lugnt. Något vi vill fortsätta med efter pandemin.   
• Viktigt att alla respekterar linjer som finns i matsalen.  
• Ibland är maten slut när åk 6 kommer enligt eleverna.   
• Broccolisoppa var gott, bra att det serveras soppa.  
• Önskan att det finns uppvärmt mjukt bröd till soppa.  
• Man får ta fler fruktbitar än bara en.  
• Fler frukter önskas att välja på, exempel fruktfat.  
• Små smörpaket önskas då det stora blir äckliga.  
•  Ofta vuxenmat tycker eleverna.   
• För mycket vegetariska rätter  
• Provsmakning kommer framöver efter pandemin. 

 
 
 
 
§9. Post  
 
Post till elevrådet kan lämnas i rektorns postlåda.   
 
§10. Övriga frågor    
 
 
 
§11. Nästa möte    
  
21-09-01 kl. 9.00  
  
 

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

 

 


