
Protokoll 

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

● Lollo informerar om cafeterian  
 
Anledningen till att vi inte har vatten, det är dyrt att diska. Man ska fylla på 
flaskor istället. 
Kanske ska tas in piroger, billy’s eller liknande vid önskemål. Pris efter vad det 
kostar att beställa. Andra önskemål som passar bättre med öppettiderna. 
Förslag på att ta in iste. 
Dyrt i cafeterian, ca 2 kr kommer till cafeterians pengar och priset har ökat. 
 

● Inför fastighetsrond - faror, otrygga platser 
 
Kommer att göras en kontroll på skolan och leta efter otrygga platser (v.46) 
Vad händer om man skadar sig på skolan?  
Mycket skadegörelser på skolan t.ex skåp och brandsläckare. Pas pengar från 
skolan vilket leder till mindre aktiviteter på skolan t.ex Lussefika och 
studiebesök. 

 
4. Studiefrågor (temadagar, gemensamma aktiviteter mm) 
 

● Ska vi ha någon julavslutning med elevrådet? Vad? 
Förslag: Bowla och skridskor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



5. Frågor från klassråden 

● Skolavslutningen till sommaren - Fredag morgon bakom museet eller torsdag 
kväll i kyrkan. Vilket önskar vi?  

 

● Övrigt som klassen vill ta upp 

 

7a- Skolavslutning på torsdag. Vara mer försiktig när man har varit på toaletten. 
Eventuellt byta skåp (maila rektorn.) 

7b- Fredag musset. 

7c-Torsdag, Längre öppettider i cafeterian. 

7d- Torsdag, Fler duschar.  

7e-  Torsdag, Längre öppettider i cafeterian och högljudda stolar övervåningen. 

8a- Torsdag (museet), Inte fick se ut som man ville på skolfotot, höra av sig till 
Collage  foto. Dyr skolkatalog, skräpigt runt och och på skolgården och skolan. 
Trångt vid cyklarna och mopederna. Önskas nya pingisrack. Busschauffören stannar 
inte där han ska, hoppar över vissa hållplatser. Variera öppen dörr dagar med hel 
och halvdagar. Inte öppen dörr när det är Nationella prov.  

8b- Torsdag i kyrkan. Trångt i matsalen och ibland väldigt lite kaos i matsalen 8 okt. 
För kallt att ha uteidrott, vill flytta in idrotten inne och mer idrott. Skohorn i 
omklädningsrummen. Svårt för föräldrar att komma på utvecklingssamtalen. Jobbiga 
scheman för elever på fotbollsprofilen och idrottsprofilen. Sluta tidigare eller 
sovmorgnar istället för håltimmar.  

 

 

 

 

 

 
 
 



8c- Torsdag. Ingen tömmer papperskorgar vid idrotten. Mycket papper på golven 
(toaletterna). Provscheman går inte ihop prov planeras på kort varsel. Lärare kommer 
försent till sina lektioner.  

8d- Torsdag. 

8e-  

9a-  

9b- Torsdag. Minska håltimmar och sluta tidigare. Mycket skräp efter skoltid.  

9c- Torsdag. Scheman för lärare så elever lättare kan få kontakt med dem. 

9d- Torsdag. Tryckknappar med smilies i matsalen om vad man tyckte om maten. 
Mycket prov senaste veckorna. Lika prao tillfällen med andra skolor, österslätt har 2 
per läsår.  

9e-  

 
 6. Övriga frågor 

 
 
7. Mötet avslutas 
 

 

 

 

 
 
 


