
Elevrådsprotokoll     18-12-10 
 
Närvarande: Nathanael 1A, Rui Yun och Tyra 1B, Lovisa och Märta 3A, 
Agnes och Weera 3B. 
Chuan 4A, Waldemar 4B, Svea 4C, Emmelie 5A, Hanna 5B, Natalice 5C, Len 6A och Vilma 6B. 
 
 
Diskussioner och synpunkter från klassråden: 
3A Vill ha fler mål på fotbollsplanen. Önskar torkskåp i hallen.  
3B Önskar fler bollar till klassen, ringsignalen hörs dåligt – tyvärr är signalen redan ställd på 
högsta volym, önskar också stilbytardag lite oftare. 
 
4A Vill ha dörr eller draperi till duschrummet, önskar högre ringsignal, önskar cykeltak – 
Eriksbergsskolan tog bort sitt tak eftersom det upplevdes som en otrygg plats för eleverna, 
vill ändra ringsignalen. 
4B tycker att det är för trångt i hallen till matsalen – man kan även hänga kläderna vid 
musiksalen. Önskar bås med dörrar i duschrummet – Skolan hyr idrottshallen av 
Skolfastigheter, Mona hör med dem om det är möjligt att få till en förändring av duschbåsen. 
4C Önskar att draperierna i duschrummen byts och att det städas fler än en gång per dag, 
önskar konstgräs och mål i rinken. 
5C Varför får man inte tugga tuggummi på skoltid? I skolans ordningsregler är det 
godisförbud. Får vi vara på plattan där Lilla huset stod? Lärarna återkommer med svar. 
6A Önskar torkskåp till hallen – det kommer att bli svårt eftersom det redan är en begränsad 
hallyta för många elever. De har ett förslag att ta bort skohyllorna i den lilla hallen och 
istället sätta dem där treorna hänger sina kläder. Treorna kan istället ta in sina kläder i 
klassrummet. Önskar skohorn i idrottssalen – Mona hör med Rahim, vill ha fler mattor i 
hallen -  ett annat förslag är att alla tar av sig sina skor i den lilla hallen.  
6B Några tycker att 5:orna sitter över sin tid i matsalen.  
 
Mona Granqvist 
Samtalsledare / rektor  
 
Tack för den här terminen! 
Nästa elevråd är den 22 januari 2019. 
 
     
 

 

 


