
     

Elevrådsprotokoll    2017-04-27 
 

 

Närvarande åk 1-3: Ida och Stella 1A, Casper och Lina 1B, Dina och Vilhelm 2A, Felicia och 

Nils 2B, Love och Tess 2C, Axel 3A, Kiara och Måns 3B, Fanny och Oliver 3C. 

Åk 4-6: Robert och Stina 5A, Ellen och John 5B, Elisa 6A och Winta 6B. 

 

Inför skolans 50-årsjubileum har nu klassernas förslag räknats samman. De tre förslag som 

fått flest klassröster är: extra god lunch med efterrätt, tårtkalas eller fika i klassrummen samt 

rollbyte lärare/elev. Dessutom kommer nuvarande 6:or skapa en rullande powerpoint som 

kommer att visas i matsalen på skolans kväll. 

 

Staketet vid fotbollsplanen är nu lagat och Krister kommer att måla Kingrutorna inom kort. 

 

 

Diskussioner och synpunkter från klassråden: 

 

1B tycker att skolklockan hörs dåligt. Skolklockan är ställd på högsta volym så man får 

hjälpas åt att hålla reda på när rasten är slut. 

2A vill ha nät till pingisborden. Vi ber Krister att han undersöker var de finns eller köper in 

nya. De önskar också att alla klasser fick en egen fotbollspump. Vi tror att det även i 

fortsättningen går bra att dela på de två som finns vid expeditionen. 

3A vill ha en stilbytardag igen. Kanske blir det en stilbytardag till hösten igen. 

De undrar också vad som gäller på fotbollsplanen. Har alla klasser ett eget mål? Åk 3-6 får 

vara på fotbollsplanen på rasterna men åk 3 bara på den halvan som är närmast vår skola. 

Klasserna samsas om målen på planen.  

5A Klockan på väggen i entrén är trasig och det saknas fortfarande en klocka utanför entrén 

på Eriksberg. Krister felanmäler klockan i entrén och köper in en klocka att ställa i fönstret 

på Fritidsklubben så att man kan se klockan utifrån. Tvålautomaten utanför matsalen är 

trasig. Den är lagad nu. De önskar en vattenbehållare ute på skolgården. Den önskan blir svår 

att tillfredsställa eftersom någon då måste ha ansvar att ställa ut och in den samt att fylla på 

den under dagen. 

5B vill att vi bjuder in nuvarande 6:or till skolans 50-årsjubileum. Bra ide´, det gör vi och 

hoppas att de är lediga och kan komma. De undrar också om 5:orna får gratis korv på skolans 

kväll. Eftersom vi samlar pengar till välgörande ändamål och till klasserna betalar alla för 

korven.  

6A påminner om målningen av Kingrutorna. De vill ha tillbaka handspriten i matsalen.          

Tvålpumpen utanför matsalen är trasig. Den är lagad nu. 

6B påminner också om målning av Kingrutorna. 

 

 

 

Nästa gång ses vi den 2 maj. Utvärdera gärna Skolans kväll på klassråden. 

Plats: Matsalen 

08.30-09.00 för åk 1-3 

09.00-09.30 för åk 4-6 

 

Mona Granqvist 

Samtalsledare  


