
Elevrådsprotokoll 

 

Datum:  27/4 - 15 

Närvarande:  Hannah Åström 4b 

  Mikael Burman 4 b 

  Oliver Johansson 3 a 

  Elina Peters  3a 

  Samuel Bergdal 4 b 

  Ida Tandlund  4 b 

  Zeb Trydvall  1 b 

  Josefin Eriksson 1 b 

  Ronja Vitblom 1 a 

  Simon Fransson 1 a   

   Monica Svanberg personal 

 

§ 1  Mötet öppnas 

§ 2  Sekreterare är Monica 

§ 3 Förra protokollet 

§ 4  Hållbar utveckling – Vi fortsätter att tänka på vad vi kan göra för 

miljön.  

§ 5  Plan mot diskriminering och kränkande behandling   

§ 6 Elevernas frågor – det finns önskemål om att laga ”dirten” och 

bygga ut den. Laga basketkorgen. Om man hoppar med 

långhopprep så får man räkna med att man måste vara många 

som hoppar. Får man verkligen gräva så stora hål i  sandlådan? 

Kan ju vara farligt om man hoppar i dem? Var ska man annars 

gräva om inte i sandlådan? Inget beslut togs. 

§ 7 Monica påminner om att nästa elevråd är ett matråd. Då kommer 

Charlore och andra representanter från ”skolmåltider” vara med. 

Ta upp i klasserna vad som ni tycker är bra med maten och 

matsituationen men även sånt som ni tycker kan förbättras. 

 

§ 8 Tjejbandy – Nu har vi haft det på prov i några veckor. Vad tycker 

klasserna. Elevrådsrepresentanterna delgav de synpunkter som 



hade kommit fram i klasserna. Det var en stor majoritet som 

tyckte att det skulle fortsätta att finnas möjlighet med en egen 

bana för bara tjejer. Elevrådet beslutar att vi fortsätter med 

tjejbandy. 

 

§ 9 Monica berättar att det finns skolor där man inte får spela med 

och byta t ex pokemon och kulor med varandra och att allt spel 

ska vara på låtsas. Vad tycker vi om det? Alla i elevrådet hade 

varit med om konfliker och bråk i samband med kulor osv 

samtidigt som det är kul att få vinna ibland. Roligt att ha något att 

göra på rasterna. Det kostar mycket pengar. Inget beslut togs om 

att vi inte får spela. Vi fortsätter som vanligt. 

 

§ 10  Mötet avslutas  

    

  

 

 


