
Elevrådet den 6/2-2019 

Närvarande: 3C Salah och Sara 

 3A Mona och Safi 

 2A ej närvarande 

 2C Ava och Maryam 

 1C Ginan  

 1A Sarah och Noa 

 
• Föregående protokoll gicks igenom. 

ü Fortfarande är ljudvolymen i matsalen för hög. Det är främst när 2:or 
och 3:or äter, det är flest elever då, som det blir väldigt högljutt.  Vi 
behöver påminna varandra. Ser alla örat? Kom med förslag på vad vi 
kan göra för att få det lugnare. Diskutera i klasserna. 

ü Vattenkranen i killarnas omklädningsrum fungerar nu, men det 
kommer väldigt lite ur tjejernas, Ewa pratar med Gerardo. 

ü När det gäller skolgården blir det ett nytt möte för 3:ornas 
representanter den 1/3 med berörda personer. 

ü Ewa har pratat med köket om man får ta lite soppa först och sedan 
pannkaka och det verkar ok. 

ü 3:orna behöver ha justa kamrater som öppnar dörren vid matsalen 
på em så att de kan komma in och hänga av sig. 

ü Ewa berättade att fadderverksamheten kommer den här terminen 
att vara mellan klasser och inte i helt blandade grupper pga av 
schemat. 3a med 1a, 3c med 1c, 2a med Fa och 2c med Fc. Påminn 
era lärare om att ni vill faddra. 

 
• Nya punkter från klassråden: 

ü 1a, undrar om det blir gräs på fotbollsplanen och att det behövs nya 
lägre basketkorgar. 3:orna tar upp det den 1/3. 

ü 1c, undrar om vi skulle kunna sätta upp lite skyltar i korridorerna för 
att påminna om att vi inte ska springa. Ewa hör med lärarna. De 
tycker också att vi ska bygga roliga saker av snön och inte kasta. 
Kanske kan man ha små tävlingar om högsta snögubben eller tornet?                                
Man ska vara snäll och lyssna på alla vuxna på skolan, bra förslag. 
De tycker att det serveras ris lite för ofta och att det inte alltid är 
gott. Ewa kollar till nästa gång upp hur ofta det är ris och prata sedan 
med köket. 

ü 2c, tycker att ljudvolymen i matsalen är för hög. 
Det skottas och sandas lite för lite på skolgården. 
När man springer i medioteken och låter mycket stör det in i 
klassrummen, detta måste alla tänka på. Kanske behöver vi 
påminnelseskyltar där också? 



ü 3c tycker att alla måste se till att det är finare i matsalen, torka 
borden ordentligt, samt kolla att det inte ligger servetter samt en 
massa mat under din plats innan du går. 
De önskar också att skolan hade en leksaksdag. Kanske skulle man 
kunna ha det i samband med fadderi? Ewa tar upp det med lärarna. 
 

• Nästa möte blir onsdagen den 6/3 kl 8.15 i biblioteket. 
 

• Vid pennan Ewa Spiers 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


