
Dagordning Elevråd  20140213 

Närvarande: Samuel, Anton, Hugo, Edvin, Elin, Thea, Stina, Samuel, Max, Louise 

1. Ordförande öppnar mötet. 

2. BIO – Louise informerar. 

Big Hero 6 ville de flesta se men eftersom det skulle kosta ca. 13-14 000 

om alla skulle se den blev det istället: 

6:or, 5a, 5b – If I stay  - Ser innan lunch 

4:or+ 5c  - Pojken med guldbyxorna. - Ser efter lunch 

 

Louise har bokat BIO 3:an onsdag innan påsklovet och köpt filmerna. 

När bussarna är bokade kommer Louise att skicka ut tider till alla 

mentorer så att de kan informera vilka tider som gäller. 

Den här dagen får den som vill ta med sig godis, chips och dricka. Man 

kan inte köpa något där. 

Efter det att filmen är slut hjälps ALLA åt med att städa biosalongen.  

 

3. Matsalen – Anders vill att alla tänker på att plocka undan från bord, 

ställa in stolarna, och torka upp om man spillt. Använd servetter eller 

trasa.  

Ibland är det ganska surrigt Tänkt på ljudnivå så att alla får matro. 
 

4. Bodan. Tänk på att ta in alla saker i Bodan. Håll ordning.  

Ta undan när man har spelat bandy.  

 

5. Övriga frågor. 

Salladsbordet – kan man ha mindre blandat så man kan blanda själv. Mer 

finrivna morötter. Louise pratar och bjuder in Anders till nästa elevråd. 

Ta gärna med frågor och synpunkter till nästa elevråd. 

 

Aktivitetsdagen, hel eller halvdag. 

LAN -   

BADA - 

BAKA – 



NO -  

BILD / FILM -  

SPORTHALLEN – Cirkelträning och lekar/turnering  

 

Det här är våra förslag. Louise kollar upp med sina kollegor vilken dag 

som passa. Hon kollar även med badet om vi kan hyra badet och i så fall 

när. 

Vi återkommer med datum och tider för aktivitetsdagen.  

När detta är klart kommer man att få göra sina val. 

 

6. Mötet avslutas 

 
 

  


