
 

Protokoll Elevråd 6 mars 

 
1. Mötet öppnas 
 
2. Genomgång av förra mötets protokoll 
 
3. Information från lärare/skolledning/annan personal: 
 
4. Studiefrågor (temadagar, gemensamma aktiviteter mm) 
 
5. Frågor från klassråden 

● Har ni förslag på aktiviteter sista veckan innan sommarlovet? 
● Förslag på komp-tid, sista veckan: 

Alt 1: 
- Vi slutar tidigare efter lunken (2 h), efter grillningen (man brukar vara trött efter lunken) 
och 
- Vi slutar tidigare den 9/6 (1h). Den dagen är det antagligen "läsning enligt schema" med avbrott 
för konsert och chromebook inlämning. 
 
Alt 2: 
- Vi slutar tidigare efter lunken (2 h), efter grillningen (man brukar vara trött efter lunken) 
och 
- Vi slutar tidigare när det är mentorsteamens dag den 11/6 (1h) 
 
Alt 3: 
- Vi komprimerar lunken dagen genom att börja med den direkt på morgonen ,och slutar tidigare 
direkt efter lunkens grillning (3h) 
 
 

7a- Längre idrottslektioner, toalett dörren går i baklås vid matsalen. De vill spela bangolf 
sista skolveckan. Alt 2 eller 3. Upplever att vissa lärare favoriserar vissa elever.  

7b- Alt 3. Fotbollsturnering klassvis, volleybollturnering och handbollsturnering. 

7c- Brännboll eller handbollsturnering. Alt 1 Upplever att vissa lärare favoriserar vissa elever 
andra blir även kritiserade. 

7d- Ej närvarande 

7e- Fotbollsturnering, Alt 1. De vill att lärarna ska vara tydliga om vad man inte får ha med 
sig till skolan t.ex tändare.  



 

8a- Alt 3. Minigolf eller bada på mentors teamets dag. Brännbollsturnering eller 
fotbollsturnering. De vill fortfarande ha frostat glas vis idrottshallarna. Matsalens ordning vill 
de ändra, (glas först). Takplattorna är sneda. De uppskattar inte de nya öppendörrtiderna. 
De önskar toast och piroger i cafeterian. Operation dagsverket önskas, ska möjligtvis 
framföras till hösten. De har uppmärksammat papper från mat och godis med nötter i, 
LIVSFARLIGT, även ballerina kex. 

8b- Alt 1. Könsdiskriminering att bara låta tjejer åka iväg till studiebesöket. De vill göra något 
liknande för alla eller för killar. Spökbollsturnering eller fotbollsturnering. De önskar 
fortfarande en vending machine. Lysrör som är sönder i idrottshallen. 

8c- Alt 3, De vill att skolbiblioteket ska vara öppet mera. De önskar fotbollsturnering, 
beachvolleyboll och volleyboll. Tipsrunda under sista dagen önskas. 

8d- Bada och vara ute med klassen. Alt 2. De vill att någon tar bort tobak som snus och 
kastat på rutor och möbler. Även på “Vi är en tobaksfri skola” skylten.  

8e- Handbollsturnering, fotbollsturnering eller spökboll Alt 2 

9a- Sten sax påse turnering, spökbollsturnering eller handbollsturnering. Alt 1.  

9b- Eleverna vill ha tillbaka click systemet, på grund av att föräldrarna inte får sms när man 
kommit till lektionen när man blir sen. Fler papperskorgar i klassrummen, även klädhängare 
och klockor. Muggar på toaletterna de klagar på glappande stolar de vill ha nya 
ordningsregler och brandövning oftare. De vill ha bubbleball, paintball eller vattenkrig på 
avslutningsdagen. Alt 1.  

9c- Brännbollsturnering med slutspel och vattenkrig. Alt 1. 

9d- Musikuppträdande på sista dagen eller volleybollturnering, frågesport, vattenkrig. Alt 1. 
Klappande bord och stolar. Möbeltassar i varje klassrum där bord och stolar glappar. 

9e- Alt 1. Skohorn i omklädesrummen. Förslag på sista veckan: Grillfest, bada och grilla. Fel 
ordning på glasen fortfarande. Plasten för eluttagen lossnar om man rör de ibland. Det 
saknas skåpdörrar på vissa skåp, pågrund av att elever sparkar sönder skåpen. 

 

 6. Övriga frågor 
 
Från ungdomsrådet: Ett nytt system för skadegörelser håller på att utvecklas. De 
ligger efter med fönsterputsningen med det ska fixas inom snar framtid. 
 
Det är väldigt skitit vid skåpen t.ex läsk och skräp från godis. Uppmanar folk till att 
slänga pappret i papperskorgarna på toaletterna. Det man tar sönder SKA man 
betala för, Detta ska tas upp i alla klasserna.  
 



 

Det saknas skåpdörrar på vissa skåp, på grund av att elever sparkar sönder skåpen. 
Även detta ska det betalas skadestånd om någon tar sönder dem.  

 
7. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


