
PROTOKOLL FRÅN ELEVRÅDSMÖTE  2021-04-20 
 
Närvarande:    
 
Åk 1 Winston, Axel 
Åk 2 - 
Åk 3 – - 
Åk 4 – Astrid, Wilma, Mira, Tyra 
Åk 5 -   
Åk 6 – - 
  
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: Anneli 
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: 
 
Nu provar vi att ha digitala elevråd resterande tid av terminen 
 
 
 
§6. Klassrumsmiljö/innemiljö/lektioner    
   
 
 
 
 §7. Utemiljö/raster     
   

•  Nya stängslet är klart. Tänk på att inte skjuta fotbollar för högt då de 
hamnar på granntomterna.   

• Nya cykelställ behövs fortfarande.  
• Just nu är eleverna överlag nöjda med aktiviteter på raster, även 

Gagaplan är tillbaka.  
• Linbana och studsmatta skulle vara toppen.  
• Till sommaren ska vi få nya gungor.  
• Kan vi bygga någon form av hinderbana?  
• TL lekar är populära. Det finns mycket att göra. 
• Lilla huset ska renoveras av vaktmästaren.   
• Badhushallen är fortfarande snuskig.   
• Nya badhuset är bra och fräsch.  
• Förflyttningar – kabbetunnel inte bra, äldre elever står fortfarande i 

vägen och skräms.    
• Trasiga mål, behöver köpas in nya samt nytt nät.  
•  Nya bollar, klubbor och sarg behövs. Samt fotbollar och nya nät. 
•  Det finns bandybollar under bodarna, behöver täckas med brädor.  
• Elever vill vara delaktiga i skolgårdsgruppen.  
• Högre hästhinder  

 
 
 
§ 8. Kök   
  

• Lyxigare mat på fredagar önskas.  
• Pannkaksdagar/våffeldagar oftare med sylt, grädde.  
• Matsalen fungerar bra 
• Det är bra utbud på mat.  
• Blanda inte maten, för mycket ihop rört.   
• Exempel på mat som önskas: mos och korv, makaroner och 

köttbullar, spagetti och köttfärssås, biffar, kyckling nuggets 
med ris, mjukt färskt bröd till soppa, gärna hembakat. Pizza, 
hamburgare med bröd, panerad fisk med remouladsås, stekt 
potatis med kött/biff och bearnaisesås, tacobuffé. Sådan här 
mat fick vi oftare förr och det vill eleverna ha tillbaka.  



• Hel frukt till lunch 
 
 
 
 
§9. Post  
 
Post till elevrådet kan lämnas i rektorns postlåda.   
 
§10. Övriga frågor    
 
 
 
§11. Nästa möte    
  
21-05-24  
  
 

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

 

 


