
PROTOKOLL FRÅN ELEVRÅDSMÖTE  2022-04-25 
 
Närvarande:    
 
Åk 1 –  Marcello, Emelie 
Åk 2- Kellie, Jonathan, Melina  
Åk 3 – Alexander, Hanna, Jill, Klara 
Åk 4 – Sanne, Linnea, Marcus, Sofia 
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  
 
Greta läser upp föregående protokoll samt frågor. 
  



§5. Dagens frågor   
  
Nuläge: 
 

Vi tar upp frågan kring kriget i Ukraina och hur man kan bidra genom 
ex. Röda Korset. Förslag att baka och sälja, tillverka armband, vissa 
elever har sålt klistermärken på fritiden.  Bänkspisar finns på skolan om 
man önskar baka. Sälja kakor och skänka pengar 

 
Vi pratade om att förbereda skolans 50 års jubileum år 2023 i höst. 
Eleverna ser framemot en sommaravslutning utomhus. Hur blir det med 
Elunddagen, kan vi även ha en kulturdag? 
 

Klassresor, hur går det till? Ofta är det klassföräldrar som gör en 
insamling och sedan bestämmer man tillsammans om man vill åka 
någonstans. Det finns även pengar att söka till klassresor. 
 

Bra personal på Elundskolan! 
 
 
 
 
§6. Klassrumsmiljö/innemiljö/lektioner    
    

• Bra att det finns hjälplista i syslöjden.  
• Saccosäckar och stora kuddar i klassrum önskas 
• Läshörna i klassrum önskas  
• Det är arbetsro  
• Lång NO lektion i åk 4 hinner bli hungriga  
• Bra med hörlurar åk 5 

 
 
 
 §7. Utemiljö/raster     
   

• Roligt att Gagaplan är på plats. Max 8 personer på plan pt gången.  
• Förflyttningar fungerar bra i nuläget. Dock högljutt i bussen.    
• Trångt på fotbollsplan   
• Klättervägg och snart ny rutschkana  
• En till basketkorg  
• Bra att gagaplan finns  
• Ta bort med gamla klätterställning 
• Studsmatta, snurr leksak  
• Mer tid till idrottsförflyttning  
• Duschar inte varma i badhushallen  
• Nya innebandymål  
• Konstgräs  
• Nya nät  
• Jobba ute lektioner ute  
• Bättre plan att jämna ut grus  
• Nya fotbollsmål   



• Inte klottra eller skräpa ner vid röda huset  
• Skräpplockardagen  
• Komma överens med lärare om att gå till Ålesta fotbollsplan  

 
 
 
§ 8. Kök   
  

• Oftare Pannkaka, pastagratäng, tacos   
• Inte blanda grönsaker  
• Fler dagar i matsal  
• Smart att prova nya rätter ex vegetariskt  
• Ofta broccolibiffar 

 
 
§9. Post  
 
Post till elevrådet kan lämnas i rektorns postlåda.   
 
§10. Övriga frågor    
 
 
 
§11. Nästa möte    
  
2022-05-30 kl. 9.00  
  
 

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

 

 
 
 
 


