
PROTOKOLL FRÅN ELEVRÅDSMÖTE  2022-02-21 
 
Närvarande:    
 
Åk 1 –  - 
Åk 2- Kellie, Freja, Jonathan  
Åk 3 –  Svea, Lotta, Klara, Alexander 
Åk 4 – Zoey, Sanne 
Åk 5 - Sixten, Elvira, Hjalmar, Simon 
Åk 6 – Greta, Gabriella  
 
  
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: Greta  
Sekreterare: Gabriella 
Justerare: Anneli  
  
§3. Fastställande av dagordningen 
Vi godkänner dagordningen.  
 
 
  
 
 
§4. Föregående protokoll  
 
Rektor läser upp föregående protokoll samt frågor. 
  



§5. Dagens frågor   
  
Nuläge: 
 
Äntligen kan vi träffas fysiskt och det känns positivt. Det var dock bra att 
kunna träna via Teams med när vi har haft en långdragen pandemi. Vi 
stämde av aktuella ämnen som pågår i världen bland annat att pandemin inte 
är över. Om händelser i Europa och om det kan påverka oss i Sverige.  
 
 
 
§6. Klassrumsmiljö/innemiljö/lektioner    
    

• Åk 6 önskar likdana stolar som åk 5 fick under hösten.   
• Bra att grupprum används.  
• Serietidningar önskas i biblioteket samt att trasiga böcker byts ut.  
• Böcker om andra världskriget önskas köpas in.  
• Touch pennor till Ipads önskas av åk 4–6.   
• Fåtöljer klassrummet önskas.  

 
 
 
 
 §7. Utemiljö/raster     
   

• Linbana och pool 
• Gräs på stenarna  
• Hockeyhjälmar och skydd  
• Klättervägg  
• Nytt utepingisbord med tillbehör.  
• Läktare på fotbollsplan   
• Klätterträd  
• Bra om man gräver upp rötter vid modulen då blir det större yta att 

använda. Till ex. TL lekar  
• Stallet behöver fixas samt material och nya grind.  
• Mer grus på plan då det bildas pölar.  
• Flytta TL bodar så det blir mer yta.  
• 7 manna mål önskas.  
• Nytt fotbollsnät behövs till våren.  
• Fortfarande är konstgräs ett önskemål  
• Basketkorgar och nya bollar önskas.  
• Större innebandyplan.  
• Timglas utomhus vid kompisgunga saknas fortfarande.  

 
 
 
§ 8. Kök   
  

•  Clary informerade om möjlighet att köpa in foodtruck för smör, 
men den är dyr att hyra.  



• Om smöret är kladdigt så kan vi säga till så byts byttan ut.  
• Denna vecka v 8 är det dags att välja elevens favorit, påminn 

klassen.  
• Kanel till äpplen finns i småbyttor.  
• Fem tysta minuter är bra.  
• Åk 4–6 har möjlighet att sitta i matsalen vid den lugnare 

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

varje bord och utvärderar efter påsklovet.  
• Önska nya maträtter, meddela Clary. 
• Mjukt bröd till lunch önskas i alla fall när det är soppa.  
• Eleverna önskar fortfarande uppdelade grönsaker   

 
 
§9. Post  
 
Post till elevrådet kan lämnas i rektorns postlåda.   
 
§10. Övriga frågor    
 
 
 
§11. Nästa möte    
  
2022-03-29 kl. 8.30 
  
 

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

 

 

 

 


