
Elevrådsprotokoll 17-12-08 
Närvarande åk 1-3: Jorik och Theo 1A, Nanna och Zelda 1B, Eskild och 
Lisa 1C, Margareta och Alma 2A, Arthur och Elias 2B, Jasmine 3B, Albin och Molly 3C. 

Elevrådsprotokoll 17-12-08 
Åk 4-6: Tarek 5B, Anna och Lukas 6A och Lewan 6B. 
 

 
Diskussioner och synpunkter från klassråden: 
 
1A: Kan inte alla klasser ha luciatåg? Man får gå i luciatåg vid ett tillfälle på Hågadalsskolan 
och det är i årskurs 3. Om man vill så får man ha glitter i håret eller tomteluva på luciadagen. 
 
1B: Klassen vill tipsa om att de har bestämt en plats på skolgården dit man kan gå om man 
inte har någon att leka med. Då kommer en klasskamrat och frågor om du får vara med. 
Det är viktigt att alla klasser tänker på arbetsron i klassrummet och det är viktigt att tänka på 
de gyllene reglerna. 
 
2A: Det behöver bli mer ordning i kapprummet utanför klassrummen. Vi ställer skorna under 
våra krokar. Vi skulle vilja ha skoställ under krokarna. Lena pratar med Mona. 
 
2B: Klassen har pratat om otrygga platser. Rinken är en sådan. På stora toaletten vid 
matsalen behöver larmet sättas upp på väggen. Lena pratar med Krister. 
Klassen vill ha fler rastvakter bakom idrottshallen.  
Låset till flickornas toalett i omklädningsrummet krånglar. Lena pratar med Krister. 
 
3B:  Klassen önskar att ”örat” sätts upp i matsalen för att få lugnare ljudmiljö. Lena förklarar 
var ”örat” sitter nu och varför den gör det. 
Det behövs fler rastvakter vid rinken. 
Det är viktigt att släppa in några i taget i matsalen så att det inte blir för mycket spring. 
Matvärdarna måste bli bättre på att hålla koll på sina bord och ta bort det sista. 
 
3C: Klassen tror att eleverna tar för mycket mat vid första portionen och att det är därför det 
blev ett dåligt resultat när skolan mätte matsvinn. Det är bättre att hämta mat två gånger 
istället för att ta mycket mat en gång. 
 
5B: Klassen vill att hela mellanstadiet får ha en stilbytardag igen. Klasserna får ta upp det 
med sina lärare. 
 
6A: Klassen önskar att ha matråd vid två tillfällen per termin istället för en. 
Klassrummet behöver målas om pga att färgen börjat flaga. Lena pratar med Mona 
 
6B: Klassen önskar fler matråd per termin. 
Klassen vill ha höga stängsel bakom målen så att bollen inte flyger iväg. 
Det är kallt i klassrummet. Elementen fungerar dåligt. Lena kollar med Krister. 
Klassen önskar att eleverna i årskurs 6 får egna låsbara skåp. Det kan bli svårt att få plats 
med det. 



Eleverna i årskurs 6 får inte vara på rinken. De vill kunna vara där när lågstadieeleverna har 
lektion.  
Klassen vill att årskurs 6 får ha mobil på rasterna en dag per månad. Enligt skolans 
ordningsregler får eleverna ha sina mobiler på fritiden. 
Stolarna i klassrummen är hårda att sitta på och eleverna önskar att stolsdynor köps in. 
Enligt vår erfarenhet ligger inte stolsdynorna kvar på stolarna och det är därför svårt att 
köpa in. 
Kartorna i klassrummet luktar illa när man drar ner dem. Kan de tas bort eller bytas ut? 
Finns det regler för hur skolsyster får ge ut värktabletter? Ja det finns regler. Skolsyster kan 
inte bara lämna ut värktabletter utan att ställa frågor om varför en värktablett behövs. 
Klassen önskar nya skoltröjor med Hågadalsskolans tryck på. Helst svarta med vitt tryck. Lena 
pratar med Mona. 
 
 
Lena Olsson 
Samtalsledare / Biträdande rektor    
  
 


