
Protokoll  2016 05 11 

Närvarande: Dennis 5b, Amanda 4a, Victor 4b, Julia 5a, Thilde 5a, 

Emil 5c, Josef 6a, Kevin 6b, Anton 6c, Britt-Inger elevrådsstödjare 

1. Ordförande öppnar mötet 

2. Föregående protokoll läses upp 

3. Genomgång av dagordningen. Finns några övriga frågor. 

4. Rapport från klasserna 

År 4  

4b Alla utom en vill ha fest 

Engelsktemadag vill alla ha 

Idrottsdag tyckte alla var bra förslag både att ha 

fotbollsturnering eller blandad idrottsdag. 

4a 15 av 20 positiva till fest 

8 av 14 positiva till idrottsdag 

Prispengarna bestämdes att det blir utflykt till PHB 

År 5  

5a Inget intresse för fest 

Alla vill ha någon slags idrottsdag 

5b Förslagen är upptagna i klassen men de har inte hunnit 

rösta 

5c  2-3st vill ha fest 

Blandade idrottsaktiviteter fick fler röster 

Klassen undrar om femmorna skulle få gå till uppis 1 gång i 

veckan. B-I svarar att det är för hög belastning på Uppis, de 

får vänta till åk 6. 



Några vill ha en tuggummiautomat på skolan. Mathias svarar 

att det medför så mycket extra jobb för städpersonal att det 

blir inte aktuellt. 

 

År 6 

6a Majoriteten vill ha fest  

Majoriteten vill ha blandad sportdag 

Avslutning, de ska sova över på skolan och vara i uppis bl a. 

Klassen vill att kingplanerna fylls i. B-I kollar med Lollo om färg 

m.m 

Klassen tar upp problemet att många klasser inte lämnar 

tillbaka bollarna till förrådet utan tar dem till korridorerna 

istället. Vi bestämmer att alla elevrådsrepresentanter säger åt 

sina klasser att lämna igen bollarna i förrådet när de lekt 

färdigt, eftersom det är där de ska vara. På torsdag 12/5 i 

slutet på dagen ska Emil 5c inventera hur många bollar det 

finns, sen får vi se om det behövs köpa in fler bollar. 

 

5. Rektorns punkt.  

Vi passade på att påminna Mathias om önskemålet med nya 

SO böcker eftersom de känns för gamla. 

6. Rapporter 

Utomhusklockan 

B-I har beställt att vaktmästarna ska sätta upp klockan men 

det tar tid pga att de kanske måste ha hjälp av en elektriker. 

Eftersom terminen snart är slut så tyckte vi alla att det är 



bättre att klockan inte sätts upp förrän till hösten, så den inte 

hinner gå sönder i sommar. 

Nät till målen  

Vi behöver nya nät till målen, Magnus D har pratat om att 

det kanske ska köpas in nya mål i metall, B-I kollar av med 

honom vad som är tänkt. 

Idrottsdag 

De flesta klasserna ville hellre ha en blandad idrottsdag än 

enbart en fotbollscup. Personalen tyckte inte att vi hinner 

med den dagen nu innan sommarlovet eftersom det bl a  

ska vara skattjakt och patrulldag, förslaget blir att vi kan köra 

det till hösten istället. 

Engelsk skoldag 

Alla 4:or och 6:or har kollat av intresset att ha engelsk 

skoldag, 6:orna har redan hunnit ha det, 4:orna bestämdes 

att de ska få ha det i 5:an istället. 

Fest 

Det var lite olika intresse från klasserna angående festen men 

elevrådet tycker att vi anordnar den. Vi har personal som 

ställer upp. 

B-I har bokat matsalen torsdagen 9 juni 18-20, 

elevrådsrepresentanterna träffas redan kl.17 för att ställa 

iordning.  

B-I köper in popcorn, ballonger och dylikt. 

DJ . Vi röstar fram Ally och Emil i 5c som DJ under kvällen. Alla 

klasser får i uppdrag att lämna 5 låtförslag till Ally som sedan 

gör en spellista, ta med förslagen på nästa elevrådsmöte.  



Vi kollar om lärarna kan hålla i några lekar liknande de förra 

året, limbo t ex eller tomtekull. Vi planerar vidare nästa 

elevrådsmöte. 

 

 

7. Övriga frågor 

Temadag 

Det kom förslag att vi skulle anordna någon sorts temadag 

som t ex ” Kom som vi aldrig sett dig förut”, men det röstades 

ner. 

 

8. Tid för nästa möte 

Torsdag 2/6 8.30-9.30, fika utlovas  

 

9. Ordförande avslutar mötet 

 

Sekreterare:     Britt-Inger Holmgren 


