
 

Protokoll Elevråd 29 jan 

 
1. Mötet öppnas 
 
2. Genomgång av förra mötets protokoll 
 
Påminna klasserna om att det finns en ringklocka i A-entren, om man glömt något. 
 
3. Information från lärare/skolledning/annan personal: 
 
4. Studiefrågor (temadagar, gemensamma aktiviteter mm) 
 
Bowling för elevrådet 30/1 
 
Det ska tas beslut om när komptiden ska lösas ut, eventuellt sista veckan innan 
sommarlovet. 
 
Skolan är ingen allmän plats därför ska elever inte vara på skolan efter skoltid. 
 
Nya öppettider i cafeterian även vissa eftermiddagar. Kolla öppettiderna eftersom att 
tiderna byts. 
5. Frågor från klassråden 

● Vad ska vi jobba vidare med under terminen? 
● Saker som fungerar bra på skolan? 
● Saker som kan bli bättre på skolan? 
● Övrigt som klasserna vill att elevrådet ska ta upp 

7a-  

7b-  

7c- Toaletterna luktar illa på grund av ventilationsproblem och maten har blivit allmänt sämre 
på sista tiden.  

7d- Klagomål på lampornas höjd, man slår i huvudet på grund av att borden inte står på rätt 
placering.  

7e-  

8a- Inte närvarande 



 

8b- Eleverna klagar på mattanternas attityd, vilket har blivit sämre. Det önskas att ha 
svenska flaggan i matsalen. Vending machine på skolan med mat och dricka i.  

8c-  

8d-  

8e-  

9a- Fönsterna i 214 läcker in luft, (kallras). 

9b-  

9c- Elever tycker att maten är kall, stolarna glappar (olika längder på stolsbenen),i 
klassrummen och studie hallarna. Dåliga pennvässare, önskas nya. 

9d-  

9e- Önskas skohorn i omklädningsrummen. Det önskas att toaletterna ska städas oftare, de 
har varit ofräscha på sista tiden. Lärarna ska kommunicera mer med vikarierna, och inte ha 
dubbelbemannat eller bättre planering. Scheman över klassrummen borde sättas upp, då 
kan eleverna se vilka lärare som har vilka lektioner osv. Klassen klagar på att lärarna sitter i 
lärarrummet under en lång tid. Skolsystern är inte närvarande på skolan så ofta som det 
önskas, vilket är negativt. Nätverket har blivit sämre vilket gör det svårt att arbeta på 
lektionerna.  

 

 6. Övriga frågor 
 
7. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


