
Protokoll Elevråd  2014-09-26 

Närvarande: Emil 5a, Samuel Thelin 6a, Moa 5c, Filip 4a, 

Tilde 4a, Thea 5b, Anton 6c, Amanda 6b, Alma 4b, Max 

4b,  

1. Mötet öppnas 

2. Presentation – vad gör vi på elevrådet? 

Louise berättar vad elevrådets uppgift är. Varje klass har fått 

ett blad som elevrådsrepresentanten ska läsa och berätta 

om. Lärare kan hjälpa till med det. När det är klassråd kan en 

punkt vara elevråd. Tänk på att skilja mellan det som ni kan 

lösa i klassen eller ta med lärare direkt.  

Många tar upp duschar och klockor i omklädningsrum. Prata 

med idrottsläraren om det så kan han/hon anmäla det så att 

man kan läsa problemet. Kvarstår problem kan man ta upp 

det på elevrådet. 

3. Peter Dawidson – berättar om likabehandlingsplanen. Vi i 

elevrådet kan prata och ta om det är något som inte 

fungerar eller kan bli bättre på skolan. Det kan vara hur det 

är i omklädningsrummen eller på toaletter.   

4. Val av ordförande och sekreterare. 

Ordförande – Samuel 

Sekreterare – Amanda 

 

 



5. Ordningsregler. 

Peter mailar ut ordningsreglerna som lärarna läser upp i 

klassen. Vi kommer att ta upp dem på nästa elevråd. 

6. Skolgården.  

 Vad vill vi ha på vår skolgård?  Kan vi göra något redan 

nu? 

Det var många bra förslag på vad vi vill ha på vår skolgård 

men även hur vi kan göra den trevligare och mysigare. 

 Louise beställer målning av KING-planer.  

Lärarna kan göra en tydligare karta och sedan 

berätta var man kan/ska göra de olika sakerna. Till 

exempel att man inte cyklar där man spelar 

innebandy. 

 Vi vill även att det ska finnas mer platser som är 

lugna, sittplatser som de som finns i badhusparken.  

(Målade cementtrummor med plankor) 

 Slipa bollplanket så man inte får stickor. Måla det så 

det blir finare. Louise pratar med Peter hur vi ska 

beställa målningen. 

 Skolhyllor till år 4 och 5– Louise kolla källare och 

kommunförrådet.  

Skohyllor hos sexorna – hyllor eller matta. Kan lärarna i 

årskurs 6 prata med städet om vad de tycker vore 

bäst för det golv som är där? 

 Vi vill även ha fler buskar och blommor på skolan. 

 



7. Övriga frågor 

- Fotbollsturnering. Eller andra sporter. I början eller slutet av 

ett läsår vill vi göra något gemensamt.  

Lärarna pratar och planerar när det kan vara lämpligt och 

kommer med förslag på vad vi kan göra. 

- Toaletterna. 

Hur vill vi ha det? Ibland är tvålen slut, fylld med vatten 

eller så har man saboterat genom att hälla ut den i 

handfatet. Eftersom detta är en plats som oftast upplevs 

som otrygg är det viktigt att vi pratar om hur vi vill ha det. 

 

- Ska samma elev sitta i elevrådet hela mellanstadiet? 

Vad tycker ni? Fördelar och nackdelar. Diskutera i klassen 

och Louise pratar med lärare på deras konferens. 

- Var rädd om bollar, bandyklubbor. När man lånar något 

av en annan klass ska man fråga och sedan säga till när 

man lämnar tillbaka dem.  

- Vi kommer att bygga en boda där vi kommer att förvara 

madrasser, bollar och andra saker. Därför är det viktigt att 

vi är noga med att vara rädda om våra saker så att vi 

slipper köpa nya och istället kan köpa fler eller andra 

saker. 

8. Mötet avslutades 

Sekreterare  

Louise Sundström 


