
Elevrådsprotokoll 20151119 

Närvarande: Louise, Britt-Inger, Fanny, Anton, Viktor, Amanda, Emil, Kevin, Josef, Jesper, 

Dennis, Amanda, Tilde 

 

1. Mötet öppnas. Louise välkomnar alla och öppnar mötet. 

2. Elevrådsstödjare. Louise presenterar Britt-Inger. 

3. Rektorns punkt. Var inte med. 

4. Arbetsmiljö. 

År 4 

År 5 

År 6 

5. Elevråd. Varför har vi det? 

Louise berättar varför vi har elevråd.  

En punkt på varje klassråd ska vara arbetsmiljö och en punkt elevråd, detta vill vi lyfta 

i elevrådet. 

6. Likabehandlingsplan 

Elever gör enkäter på datorer. En grupp med pedagoger sammanställer dessa 

resultat. Lärarna diskuterar och samtalar om resultaten.  

Vi kommer fram till mål som vi ska jobba med.  

Förra året jobbade elevrådet med otrygga platser då vi bestämde att vi skulle måla 

om toaletterna för att de skulle bli trevligare och kännas bättre och tryggare. 

De som jobbar i skolan kommer att jobba med nedanstående mål under detta läsår 

för att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö. Se även bilaga på ONE NOTE, Mål, 

åtgärder och uppföljning 4-6 

Trygghet, elevdelaktighet och elevinflytande, Mångfald och hållbar utveckling. 

Alla personal jobbar med detta tillsammans med eleverna och elevråd. 

7. Information. 

Materialbodan – tänk på att hålla ordning på material och ta in dessa saker till bodan 

när ni har använt dem. Vi måste vara rädd om våra saker! 

Matsalen - tänk på att låta ljusen på borden vara ifred. Vi möblerar inte om och 

sätter oss på kortsidan av borden. 

Musiken – Maria från Uppis vill påminna elever och mentorer att när 

mellanstadieeleverna har musik ska de gå till lektionen högst 5 minuter före 

lektionen börjar. 

Snöbollskastning- ska ske på fotbollsplan! 

8. Val av ordförande och sekreterare.  

Vi avslutade med att rösta och resultatet blev: 

Fannie 6c – sekreterare 

Kevin 6b  -  ordförande 

Anton 6c – vice sekreterare 

Josef 6a – vice ordförande 

Vid tangentbordet Louise/Britt-Inger 


