
Protokoll från Elevrådet 2019-02-04 
 

Mötets öppnande 

Halima öppnade mötet. 

 

Rapport från förra elevrådet 

Det pågår arbete med att erbjuda elever i år 7 läxhjälp. 

Skoltröjor ska tas fram. Elever i 9A kommer att hjälpa till. 

Magnus ska prata med Moa o Michel om turneringar på raster.  

Pingisracketar är beställda. 

 

Skolluncher 

Louis som är kökschef för Sodexo medverkade, på önskemål från förra elevrådet. 

Frågor och synpunkter som framfördes: 

Önskan om  

-Att det vegetariska alternativet ska påminna och vara likvärdigt det andra alternativet. 

-Att maten är mer ”bekant”, och inte upplevas som ”vuxenmat” 

-Maten till allergiker ska vara så lik som den övriga menyn. 

-Krydda mer  

-Steka falukorven bättre 

Louis som har krav på sig att laga näringsriktig mat gör allt för att så många elever som 

möjligt ska gilla maten. – Det är en utmaning att laga mat till över 2000 elever och få alla att 

bli nöjda. Louis tar gärna emot förslag. 

 

Årskurs 8 ska välja fem önskerätter denna termin. Från och med i höst så kommer årskurs 8 få 

önska fem rätter per termin. Det blir A-klasser på ht och C-klasser på vt. 

 

Övriga synpunkter som framfördes till rektor: 

-Maten tar för ofta slut, speciellt det vegetariska. 

-Önskemål om mellanmål/fruktkorg för elever som går långa dagar. 

 

Extra elevrådsmöte om skolluncher innan sportlovet (Det blir 18/2) 

På mötet ska Elevrådet göra en lista med populära maträtter och diskutera om vi ska ta bort 

”soptunnan för matrester”  

 

Frågor från klassråden  
Önskemål om ommålning av klassrum och korridorer till gladare färger: 

Skolan bestämmer inte själv. Magnus ska fråga SISAB om deras planering när det gäller 

ommålning och färger.  

Internationella klassen: Frågor ställdes om hur det blir för elever när de nyanlända kommer ut 

i de ordinarie klasserna. Magnus berättade kort om nya regler för hur nyanlända placeras i 

skolor och hur skolan kommer att arbeta i fortsättningen. 

Önskemål om Vaniljyoughurt på fritidsklubben: Skolan ska undvika så mycket socker som 

möjligt. 

Synpunkter framfördes på skolschemat: Magnus lovade att Elevrådet kommer att få diskutera 

det innan nästa års schema ska läggas.  

 

Mötet avslutas 
Halima avslutade mötet.   Vid tangenterna Magnus 

 


