
Elevrådsprotokoll     17-09-05 
Närvarande åk 1-3: Rufus och Theo 1A, Samuel och Zelda 1B, Eskil och 
Lisa 1C, Alma och Edvin 2A, Jasmine 3A, Albin och Molly 3C. 
Åk 4-6: Jakob 4A, Joakim 5A, Axel 5B. 
 
Alla klasser var inte representerade vid dagens möte och en del hade inte hunnit haft 
klassråd. Klasslärarna får istället maila rektor Mona om klasserna synpunkter på skolans 
ordningsregler samt till vilka två organisationer klassen vill skänka överskottet från skolans 
kväll. 
En gång per termin kommer elevrådet att ha matråd. Då är personal från köket och deras 
chef inbjudna till oss. Om eleverna har synpunkter på maten eller annat som rör matsalen 
mellan dessa möten finns den rosa brevlådan med ”Hissa och dissa” i matsalen. Där kan man 
lägga förslag till ändringar eller tala om vad som varit särskilt bra. 
När något är trasigt är det bra om man säger till sin klasslärare eller annan vuxen som då kan 
felanmäla saken direkt.   

 
Diskussioner och synpunkter från klassråden: 
Skolans ordningsregler 
De klasser som hade diskuterat ordningsreglerna på klassråden var nöjda. 1B tyckte att vi 
skulle påminna om att vi inte klättrar i träd eller i rutschkanan. De vill också att vi alla hjälps 
åt att sänka ljudvolymen i matsalen. 2B frågar om det går att höja ringsignalen på 
skolklockan eftersom den hörs dåligt bakom gymnastiksalen. Tyvärr är signalen på högsta 
volym redan. 
Allt står inte i skolans ordningsregler. Värdegrundsgruppen sammanställde därför 
skolgårdsregler förra läsåret som ni kan gå igenom i era klasser. 
 
Välgörande ändamål 
Till vilken/vilka organisationer vill klasserna att årets överskott (3 000 kr) från Skolans kväll 
ska skänkas?  
1A: Röda Korset och Cancerfonden 
1B: Världsnaturfonden och UNICEF 
1C: Röda Korset 
2B: Rädda Barnen 
5B: Världsnaturfonden och ”Min stora dag” 
Övriga punkter 
1B önskar fler uteleksaker. 
3B vill ha fler bollar och hopprep. 
4A tycker att idrottslektionerna är för korta. De önskar duschdörrar istället för 
duschdraperier. Staketet intill skogsdungen vid Lilla slingan är i dåligt skick och behöver ses 
över. 
6AB har hälsat att de tycker det är kallt i Lilla huset och vill att värmen sätts igång där. 
6A vill ha nya nät i fotbollsmålen. 
 
Nästa möte är onsdag 4 oktober 
 
Mona Granqvist 
Samtalsledare / rektor      


