
PROTOKOLL FRÅN ELEVRÅDSMÖTE  2022-01-26 

 

Närvarande:    

 

Åk 1 –  Emelie, Marcello Miriam, Denzel  

Åk 2- 

Åk 3 –  Svea, Lotta, Klara, Alexander 

Åk 4 – Zoey, Linnea, Sofia, Marcus 

Åk 5 - Sixten, Elvira 

Åk 6 – Greta, Lova 

 

  

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: Elvira 

Sekreterare: Anneli 

Justerare: Anneli  

  

§3. Fastställande av dagordningen 

Vi godkänner dagordningen.  

 

 

  

 

 

§4. Föregående protokoll  

 

Rektor läser upp föregående protokoll samt frågor. 

  



§5. Dagens frågor   

  

Nuläge: 

 

Vi fortsätter med digitalt möte och avvaktar med fysiska möten till våren 

pga. coronaläget. 

 

 

 

§6. Klassrumsmiljö/innemiljö/lektioner    

    

• Lugnt i klasserna  

• Till biblioteket önskas fler spel samt serietidningar.  

• Man undrar vart gosedjuren har tagit vägen från biblioteket?   

• Positivt att omklädningsrummens duschar på Elundskolan ska 

renoveras. 

 

 

 

 

 §7. Utemiljö/raster     

   

• Mycket is på skolgården i nuläget som upplevs mindre bra.  

• Fler nya lekar och leksaker önskad då det är en svår period ute med 

väderleken.   

• Fler enmansgungor skulle behövas.  

• Sparkcyklar behöver köpas in även cyklar med släpp och dom man 

kan sitta två på samt vanliga cyklar önkas. 

• Nytt fotbollsnät behövs till våren.  

• Fortfarande är konstgräs ett önskemål  

• Basketkorgar och nya bollar önskas.  

• Elsparkcyklar vore toppen.   

• Dockvagnar man kan ha ute vill många ha.  

• Spadar, bilar och stoppskyltar önskas köpas in.  

• Rund ny klätterställning önskas.  

• Fler kompisgungor.  

• Större innebandyplan.  

• Nytt lekhus med fönster och dörrar.  

• Trappa till klätterställning.  

• Leksaksborg med drake önskas.  

• Bra om någon vuxen kan pumpa bollar.  

• Studsmatta vore kul.  

• Timglas utomhus vid kompisgunga saknas fortfarande.  

 

 

 

§ 8. Kök   

  

• Vi fortsätter hålla avstånd, tvätta och sprita händer, vi sitter 4 vid 

varje bord. 



• Mjukt bröd till lunch önskas i alla fall när det är soppa.  

• Efterrätter lite oftare vid speciella tillfällen. Bra efterrätt när vi hade 

Nobellunchen.  

• Det upplevs lugnt och skönt vid måltider  

• De stora smörpaketen upplevs ofräscha, kladdiga och knivar som 

kladdar.  

• Eleverna önskar fortfarande uppdelade grönsaker   

 

 

§9. Post  

 

Post till elevrådet kan lämnas i rektorns postlåda.   

 

§10. Övriga frågor    

 

 

 

§11. Nästa möte    

  

2022-02-21 kl. 9.00  

  

 

 

§12. Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet. 

Sekreterare: Anneli 

Justerat av: Anneli Holmroos, rektor 

 

 

 

 

 


