
 

Protokoll Elevråd 8 nov 

 
1. Mötet öppnas 
 
2. Genomgång av förra mötets protokoll 
 
3. Information från lärare/skolledning/annan personal: 

● Info ang sommaravslutningen 
 
Vi får inte lov att ha skolavslutning på Torsdag. 
Ny omröstning kyrkan antingen på eftermiddagen eller museègården på morgonen, 
ska diskuteras i klasserna.  

 
4. Studiefrågor (temadagar, gemensamma aktiviteter mm) 
 
5. Frågor från klassråden 
 
 
7a- Hinner inte till matsals tiderna. De vill att cafeterian ska sälja våfflor på 
våffeldagen t.ex. Även ta in tuggummi vilket har tagits bort även ta in piroger. 
Föredrar öppen dörr på heldagar.  
7b- 
7c- Vill ha öppen dörr oftare och på heldagar. De vill införskaffa gardiner i 
grupprummen. Mycket frön runt om i skolan vilket är förbjudet. Dem vill ha 
drickyoghurt, frukt, milkshake och Billy’s. Till skyddsrond: Dåligt att toaletterna kan 
öppnas utifrån.  
7d- Bra med heldagar på öppen dörr. De vill ha läsk i cafeterian, färdigblandad 
chokladdryck och capri sun. Svårt att veta vad i cafeterian som är laktosfritt. Mer 
laktosfria och glutenfria produkter.  Mer sittplatser i studie hallarna och dåliga soffor i 
receptionen.  
7e- Bra med heldagar på öppen dörr även mer tydligt när lärarna har rast. I 
cafeterian borde man ha klubbor och glass. Som lösning på vatten i cafeterian kan 
det införskaffas dricksfontäner. Låsen som kan köpas i cafeterian kan andra med 
likadant lås komma öppna. Skyddsrond: Handtagen på sopstationerna är vassa.  
8a- Skyddsrond: Dålig lukt i grupprummen. Det frostade glaset är borta på fönsterna. 
Önskas att ha powerbars och drickyoghurt. De vill testa halvdagar med öppen dörr. 
Klocka i tjejernas omklädningsrum.  
8b-  Kontaktuttag i tjejernas omklädnadsrum är sönder (massa kablar). Elever kläms 
när man går in i bussen (mycket folk) elever klämmer även fötterna i bussdörren. 
Önskas bättre kösystem i matsalen elever är dåliga på att följa kösystemet.  



 

8c- Elementet vid entrè B är sönder. En pinne under bänken i slöjden är vass. I 
cafeterian önskas pannkakor och munkar. Klassen kan inte köpa kanelbullar på 
fredagen.  
8d-  
8e-  
9a- De vill ha dem gamla smakis i cafeterian, de nya smakar vatten och tvättmedel. 
Antingen sänka priset på de nya eller ta in MER. De vill ha halvdagar fast oftare. 
Skyddsronden: Tejpat elsystemet vid whiteboarden, dörrar in till grupprummen 
öppnas in i salen vilket är farligt vid brand.  
9b- Elever skär sig på eluttagen. I cafeterian vill vi ha Billy`s.  
9c- Fler öppen dörr (heldagar). I cafeterian vill de ha Billy’s. De önskar handsprit 
innan man går in i matsalen. 
9d- De vill ha chokladbollar och halal salami även kortbetalning i cafeterian. Det 
önskas även dricksfontäner. Dörrarna som ansluter mellan korridorerna ska vara 
öppna.  
9e- De vill ha “bulle med bulle” i cafeterian.  
 
 

● Inför skyddsrond: Finns det farliga och otrygga platser på skolan? 
● Vad önskar vi kunna handla i cafeterian? 
● Info om varför priserna höjts i cafeterian 
● Hur kan vi lösa det smidigast om man ska kunna servera vatten i cafeterian 

igen? 
● Vad tycker vi om Öppen dörr? Bra som det är? Halvdagar? Heldagar? 
● Övrigt som klassen vill ta upp 

 6. Övriga frågor 
 
Varför används inte tvn i B entrèn.  
Bussen fungerar dåligt man måste säga till när man ska av. Det borde vara 
obligatoriskt att stanna vid samma busshållplatser. Elever känner sig osäkra när de 
åker med busschauffören. Han kör 120 km/h 
 
7. Mötet avslutas 

 


