
Elevrådsprotokoll     18-09-14 
 
Närvarande: Ella och Nathanael 1A,  Rui Yun och Tyra 1B, Ella och 
Svante 2A, Nour och Tea 2B, Nils 2C,  Jakob och Lisa 3A, Bayar och Nick 3B. 
4B Felicia, Svea 4C Svea, David 5B, Natalice 5C, Vilma 6B. 
 
Nästan alla klasser var representerade vid dagens möte och alla hade haft klassråd. 
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 på skolan är det bra om man säger till sin klasslärare eller annan vuxen 
som då kan felanmäla saken direkt.   

 
Diskussioner och synpunkter från klassråden: 
Klasserna har gått igenom och diskuterat skolans ordningsregler. Allt står inte i skolans 
ordningsregler, därför sammanställde Värdegrundsgruppen skolgårdsregler förra läsåret 
som klasserna gått igenom. Det är bra om klasserna vid flera tillfällen under läsåret går 
igenom dessa.  
2B tycker att ringklockan hörs dåligt och att signalen är konstig. Tyvärr är klockan ställd på 
högsta volym redan men vi ska se över om vi kan byta ut signalen till en annan. 
2C tycker att det är jobbigt att andra klasser blir irriterade när de vill sluta spela och ta in sin 
klassboll. 
3A vill att fler följer reglerna vid gungorna, framförallt tiden, de önskar fler kompisgungor. 
4C vill ha konstgräs i rinken, tycker också att rinken ska ha mål och nät samt byta ut en del 
plankor. Igår var de här och bytte ut plankor till rinken. Vill ha en klocka i skogen bakom C-
längan. 
 
Välgörande ändamål 
Till vilken/vilka organisationer vill klasserna att årets överskott (3 000 kr) från Skolans kväll 
ska skänkas?  
1A: WWF  
1B: WWF och Rädda Barnen 
2A: Cancerfonden 
2B: WWF 
2C: WWF 
3A: Barncancerfonden och Friends 
3B: Barncancerfonden 
4A: WWF 
4B: Barncancerfonden och WWF 
4C: Barncancerfonden och WWF 
5A: WWF 
5B: WWF och Röda Korset 
5C: Läkare utan gränser 
6A: Barncancerfonden och WWF 
6B: Barncancerfonden och WWF 



Som vi kan se blir det även i år Världsnaturfonden och Barncancerfonden som får dela på 
Hågadalsskolans bidrag på 3000 kr. 
 
Nästa möte är tisdagen den 9 oktober. 
Mona Granqvist 
Samtalsledare / rektor      
 


