
Elevrådsprotokoll     18-10-09 
 
Närvarande: Ella och Nathanael 1A, Rui Yun och Tyra 1B, Ella och Svante 2A, 
Ervin och Moyu 2B, Ingrid och Linn 3A, Sandya och Ville 3B. 
Karar 4A, Waldemar 4B, Svea 4C, Oskar 5A, Natalice 5C, Len 6A och Vilma 6B. 
 
 
Diskussioner och synpunkter från klassråden: 
1B Man får inte leka tagarleken i rutschkanan men en del gör det ändå. Ringsignalen hörs 
dåligt.  
2A Vill ha en stilbytardag i klassen. 
2B Önskar fler enskilda gungor och en till klätterställning utan rutschkana. 
3A När vi ska gå in kl. 11.45 ringer inte skolklockan och det kan vara svårt att hålla tiden. 
3B Har pratat om att det är bra att vi har gränser för skolgården men alla håller inte 
gränserna. Bra om vi påminner varandra. Många tycker att det skulle vara bättre om även de 
äldre eleverna fick vara i rinken. De äldre eleverna får vara på fotbollsplanen. 
4A Klassen kommer att delta i Musikhjälpen och utmanar andra klasser att vara med för att 
hjälpa de som inte har det lika bra som vi. Klassen får återkomma om hur detta ska gå till. 
4C Vill att skolgårdsgränserna förtydligas. Gå igenom skolgårdsgränserna i klassen då och 
då.  
6A Önskar torkskåp till hallen. Det kommer att bli svårt eftersom det redan är en begränsad 
hallyta för många elever. En del vill ha ytterkläder på sig i matsalen eftersom det är trångt 
att hänga av sig. Det finns möjlighet att hänga jackor i hallen in till musiksalen. Vill få tugga 
sockerfritt tuggummi på skoltid. Tänker redan på snöbollskrig och vill ha det när det blir snö. 
Det är inte tillåtet att kasta snöbollar på skoltid.  
6B Vill ha mobiler på en rast i veckan, tycker att de är mogna nog för att hantera detta. Vi 
fortsätter ha regeln att mobilerna ska ligga i väskan och vara avstängda under skoldagen. 
Snart går ni på högstadiet och då får ni ha mobiler varenda rast. Undrar varför de inte får ha 
mössa/keps på sig i matsalen. Vi tar upp den frågan på nästa möte som är ett matråd. 
Önskar få nya klassbollar eftersom de gamla fanns i Lilla huset. Det ska vi ordna. Önskar 
matråd mer ofta. Undrar om de får vara på Eriksbergsskolans skolgård när de har kortare 
raster. Prata med lärarna i 6:an om detta. Undrar var de ska hänga sina vinterkläder. Det 
kommer en snickare på lovet som ska sätta upp hyllor och krokar i hallen. Vill gärna vara inne 
på rasterna men då måste det alltid finnas en vuxen med. 
 
Mona Granqvist 
Samtalsledare / rektor  
 
Nästa möte är onsdagen den 9 november och då är det matråd. 
     
 

 


