
Elevrådsprotokoll 

 

Datum:  22/9 - 14 

 

Närvarande:  Elina Peters  åk 3 

  Oliver Olsson åk 3 

  Mikael Burman åk 4b 

  Hannah Åström åk 4b 

  Ida Andersson åk 2 

  Ida Tandlund åk 4a 

  Samuel Bergdal åk 4a 

  Simon Fransson åk 2 

  Ronja Vitblom åk 1a 

  Zeb Trydvall åk 1b 

  Josefine Eriksson åk 1b 

  Lena Lidström rektor 

  Monica Svanberg personal 

 

§1 Lena hälsar alla välkomna. Sekreterare är 

Monica.   

§2 Vi presenterar oss. 

§3  Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling – Vi pratar om årets mål som är 

vi ska öka förståelsen kring att vi alla är olika 

och behöver olika saker, t ex olika 

hjälpmedel och olika sorts mat. En sak som 

vi har glömt att ta med i årets plan är att vi 

på skolan inte vill att vi delar ut inbjudan till 

födelsedagar. Inte heller när man bjuder hela 

klassen. Man kan t ex använda sig av 

klassens sändlista. Vi tar upp frågan på 

samrådsforum där föräldrar finns med. 



§4 Ordningsregler – Vi gick igenom årets 

ordningsregler. Dessa ska också tas upp på 

nästa samrådsforum. 

 

§5 Elevenkät – Fjolårets åk 3 fick svara på en 

enkät. Det var ett bra resultat och skolan fick 

ett bra omdöme av eleverna. Lena kommer 

att komma till de klasserna och berätta mer 

om resultatet. Årets åk 3 kommer också att 

få besvara en enkät. 

 

§6 Elever frågor – Gemensamma kulregler. Som 

det är nu så blir det många konflikter när vi 

inte har samma regler. Elevrådet får i 

uppdrag att innan nästa elevråd ta upp i 

klasserna vilka regler vi ska ha. Elevrådet 

sammanställer reglerna. Tänk på att vi inte 

kan ha för många regler. 

Draperier – Det finns ett önskemål om 

draperier i omklädningsrummen. Att sätta vid 

dörren ut till korridoren. Som det är nu så är 

det jobbigt för många när man öppnar dörren 

på vid gavel och de som står i korridoren kan 

titta in.  

Spindelgunga- Finns med på listan när 

Backgårdsskolan står i tur att få skolgården 

upprustad. 

Kojor i skogen – Det finns ett önskemål att få 

”trädkojor” i skogen igen.  

Önskemål om något kul till julavslutningen. 


