
Protokoll Elevrå d 2015-01-23 

1. Ordförande öppnar mötet. 

2. Rektorns punkt. 

3. Arbetsmiljö.  

År 4 – det funkar bra 

År 5 – Skohyllor. Det funkar bra. 

År 6 – det funkar bra 

Skohyllor kommer att beställas. 

Louise och Jonas berättar om hur det är att vara vikarie.  

Hjälpa vikarien och vara snäll. Alla ska sköta sig när vi har vikarie. 

 

4. Namn på Bodan. Nyval.  

- Solanderstugan 1 

- Tomtestugan 

- Storebo 

- ”The Förråd” 4 

- Skithuset 1 

- Mellanbodan 2 

- YOLO 

- Leksakskammaren 2 

- Lilla bodan 1 

 

Det nya namnet på förrådet är ”THE FÖRRÅD” 

 

5. Friluftsdag. 

Aktiviteter ute 

Valls: slalom 

Valls: längdskidor 

Pottan: Bob, pulka mm 

Uteaktiviteter på skolan 

Övriga förslag. 

Skridskor och andra ute aktiviteter på nördfjärden. 

Nästa vecka röstar vi utifrån de förslag som finns  så vi hinner beställa bussar. Alla 

klasser sammanställer sina val och lämnar/mailar en klasslista till Louise. 

OBS! Inga omval 

 

 

 

 



6. Planering av aktiviteter. Gå och cykla pengar.  

BIO – När? Hur gör vi? 

4orna på förmiddagen och 5orna och 6orna på eftermiddagen . 

-big hero 

-Pojken med guldbyxorna 

-Isdraken 

-E.T 

-Spaceballs 

-Cool runnings 

-Guldkompassen 

-If I stay 

Vi röstar klassvis vilken film vi vill se, 4orna för sig och 5orna för sig och 6orna för 

sig. 

Vi återkommer med ett datum för når vi åker på bion. 

Aktivitetsdag- Vad ska vi göra? När? 

Hockey, handboll, bad med hinderbana, parkour, trampett, film under lanet för dom 

som vill. Baka. 

Aktiviteter i sporthallen. Vissa aktiviteter blir heldag och vissa halvdag, det väljer man 

själv. Pappersverk, tävling. 

Louise gör ett förslag och pratar med idrottslärarna. Återkommer med datum. 

 

7. Övriga frågor. 

Rektorns punkt -Telefonförbud års. 4-5 

Årskurs 6 vill ha ett eget disco, klassföräldrar kanske kan hjälpa? 

Hela mellanstadiets disco blir i Maj. 

Vi vill ha en Fotbollsturnering, mixade lag 4-5-6an innan examen. Sista veckan? 

Fredagar-utklädningsteman. Skyltar med teman kommer upp! Håll utkik! 

 

Mötet avslutas  


