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§1. Elevrådets öppnande  
 
 
 
§2. Val av ordförande, sekreterare och justerare  
  
Ordförande: Gabriella  
 Sekreterare: Greta 
Justerare: Anneli  
  
§3. Fastställande av dagordningen 
Vi godkänner dagordningen.  
 
 
  
 
 
§4. Föregående protokoll  
 
Gabriella läser upp föregående protokoll samt frågor. 
  



§5. Dagens frågor   
  
Nuläge: 
 
Vi pratar om nuläge och förflyttningar till Kabbe/badhushallen. Känns inte 
tryggt vid tunnel då det ofta står elever från högstadiet där. Det finns alltid 
en vuxen med vid förflyttningar och vi funderar hur vi kan säkerställa 
tryggheten vid tunneln. Ska en vuxna stå där och vänta in alla eller ska vi gå 
eller cykla i samlad trupp. Frågan tas upp i klassrådet åk 4–6, hur vi kan 
planera förflyttning med vuxenstöd på bästa sätt.    
 I omklädningsrummen i badhushallen brukar andra elever från andra skolor 
ge kommentarer, vuxen bör hålla uppsikt. Det lukar även illa i duschen.  
Inför läsår 2022–23 kommer åk 4 ha en ny klassindelning, detta kommer 
alla åk 4 ha framöver när man börjar i mellanstadiet.  
Vi tycker att Elundskolan är en bra skola, vi känner trygghet har studiero. 
 
 
 
§6. Klassrumsmiljö/innemiljö/lektioner    
    

• Åk 6 önskar fortfarande nya stolar som åk 5 fick under hösten.   
• Fåtöljer och soffor till klassrummet önskas.  
• Det är bra ljudmiljö i klassrummen 
• Vi är snälla mot varandra och hjälper varandra.   
• I vissa kapprum saknas skohyllor, kan det köpas in?  
• Skyltar till toaletter behövs med upptagen eller ledig samt att låset 

behöver visa rött när det är upptaget. Vi frågar vaktmästare om han 
kan laga detta. Skyltar kan kanske göras av eleverna på 
bildlektionen.   

• Mycket slöjd inställt vilket skapar oror att hinna med sina alster.  
Mycket tråkigt anser eleverna i åk 3–6.  

• Nya hörlurar till Ipads behövs.  
 
 
 
 
 §7. Utemiljö/raster     
   

• Hinderbana skulle vara roligt.  
• Rasterna är mycket bra och bra aktiviteter.  
• Bra att vi har en basketkorg.  
• Bandy och basket krocka, titta på förslag i klassråden och 

återkomma. 
•  Den röda klätterställningen behöver bytas ut samt stege till den blå.  
• Timglas? Hur går det med inköp? Vi har inte hittat ett bra alternativ 

ännu.  
• Konstgräs i framtiden som är miljömärkt?   
• Klättervägg önskas igen.  
• Fotbollsnät behöver köpas in.   
• Kingplan behöver nya linjer.   
• Nya gungorna är bra.  



• Det finns mycket att göra på rasterna.  
• Skönt att kunna cykla till badhushallen och tryggt att det finns en 

vuxen med.    
• Mer träd och buskar på skolgården.  
• Nya bandyskydd behövs.   
• Läktare på fotbollsplan önskas.   
• Nya fotbollar och pingisbollar.  
• Studsmatta och linbana är önskemål eleverna vill ha på skolgården.  

 
 
 
§ 8. Kök   
  

• God mat serveras.   
• Nu sitter vi på sex platser som upplevs positivt av elever.  
• Kost som är laktosfritt samt mjölkfritt upplevs som mindre aptitligt.   

Clary tar med detta till Scheeleköket.  
• Osten på pizzan smakar plastigt, den är halvfabrikat som inte 

serveras så ofta och som köket inte kan göra så mycket åt.  
• Mindre vegetariskt önskas, dock har köpings kommun en ”grön 

tråd” vilket innebär klimatsmart mat och en hälsosam måltid.  
• Komma ihåg att sopa under borden när man torkar borden.  
• Fler olika kryddor önskas, Clary tar gärna emot förslag från 

eleverna.  
•  Inte bra med salt, det är inte hälsosamt och serveras inte på skolan.  

 
 
§9. Post  
 
Post till elevrådet kan lämnas i rektorns postlåda.   
 
§10. Övriga frågor    
 
 
 
§11. Nästa möte    
  
2022-04-25 kl. 9.00  
  
 

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


