
Elevrådsprotokoll 18-01-24 
Närvarande åk 1-3: Elisabeth och Lovisa 1A, Elias och Olivia 1B, Nils och 
Noel 1C, Astrid och Jakob 2A, Stephanie och Ville 2B, Dina 3A,  
Gideon 3B och Anna 3C. 
Oskar 4A, Auora 4B, Linn 4C, Joakim 5A, Malina 5B, Alan och Emma 6A   
och Diacos 6B. 
 
 
Diskussioner och synpunkter från klassråden: 
 
Idag var samtliga klasser representerade. Alla hade på sina klassråd kommit fram till fem 
trivselregler som ska gälla inom den egna klassen. Representanterna läste upp 
trivselreglerna från sina klasser. Klassens trivselregler ska finnas uppsatta i klassrummet. 
I ett fåtal klasser hade man även hunnit med andra punkter. 
 
5A: Bollpumpen utanför expeditionen fungerar ofta dåligt eller inte alls. Vi ber Krister titta 
på den. Det önskas fler torkskåp till Lilla huset. Mona ser vad som kan göras åt detta. De vill 
att det ska finnas papper och penna vid den rosa förslagslådan i matsalen. Mona ber Yvonne 
ordna detta.  
 
6A: Önskar fotbollar. I höstas fanns det tre eller fyra fotbollar i åk 6. Om de är borta kommer 
det finnas möjlighet att låna fotbollar på rasterna längre fram i vår. De frågar om de får 
tugga tuggummi. Enligt skolans ordningsregler är det inte tillåtet att äta godis på skoltid. 
Klassen ställer frågan till alla klasser igen: vill ni ha en ”stilbytardag” under våren? Lämna 
klasserna svar på nästa elevråd. 
 
6B: Vill gärna ha en Kingruta till utanför Lilla huset. Krister får se efter om det finns någon 
plats för en sådan när våren kommer. 
 
 
Till nästa elevråd ska klasserna på klassrådstiden gå igenom skolgårdreglerna samt de 
särskilda regler som gäller på fotbollsplanen och i rinken. Detta för att vi behöver påminna 
oss om dem och för att både nya elever och ny personal behöver veta vad som gäller. 
Mona lägger reglerna i lärarnas fack. 
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