
 

Protokoll Elevråd 23 april 

 
1. Mötet öppnas 
 
2. Genomgång av förra mötets protokoll 
 
3. Information från lärare/skolledning/annan personal: 
 
Operation dagsverket ska verkställas och bokas in till hösten som kommer om 

eleverna vill.  
 
 
4. Studiefrågor (temadagar, gemensamma aktiviteter mm) 
 
Elever undrar hur det blir med skolavslutningen, även om det är tillåtet att föräldrar 
får vara närvarande.  
 
Svar: Skolan vet inte hur det ska göras med skolavslutningen men de kommer 
komma mer information om det snarast.  
 
Avlsutning med elevrådet? 
 
Paddla kanot och grilla ute i långasjön och ta sig dit själv starttiden kommer bli ca 
9.00- 9.30.  
 
5. Frågor från klassråden 
 
9a- Allt är bra på skolan, negativt är att skolan måste sluta vara nedskräpat. 
Alla mattanter ska ha hårnät ordentligt på huvudet.  

● Vad fungerar bra på skolan? 
● Vad behöver utvecklas på skolan? 
● Övrigt? 

 
 
7a- Allt är bra på skolan, negativt är att skolan måste sluta vara nedskräpat. Alla 
mattanter ska ha hårnät ordentligt på huvudet. Elever som har skåpen nära 
toaletterna vill att man öppnar dem försiktigt.  
7b- De tycker öppen dörr fungerar bra, de vill däremot att schemat ska förändras 
vissa dagar och mycket planerat vissa veckor i kalendern.  
7c- Längre speglar i omklädningsrummen. 



 

7d- Det fungerar bra i cafeterian och att vi har en fin skolgård. De vill att schema 
upplägget ska förändras vissa dagar framförallt fredagar,  önskar flera soffor runt om 
i skolan.  
7e- Allting är bra 
8a- De vill ha glass i cafeterian nu när det blir varmt, de vill önska att få HLR 
utbildning i skolan. De önskar klockor i varje klassrum ett önskemål är att även sprita 
borden i klassrummen mellan varje lektion. Nu när det är bra väder vill de ha 
lektioner ute. När man återigen får använda omklädningsrummen vill de ha frostat 
glas på fönstrena till idrottshallen. Det är svårt med låsen till toaletten man vill kunna 
se om det är upptaget. De vill ha flera soffor på skolan och längre speglar i 
omklädningsrummen och hörlurarna på skolan är dåliga det önskas nya. De önskar 
basketbollar och fotbollar till rasterna i cafeterian.  
8b- Det som är bra med skolan är eluttagen och lamporna, de gillar att vi lär oss 
saker i skolan även att toaletterna är sköna att sitta på. Utvecklingsområden är att 
toaletterna till matsalen ska städas oftare framförallt i dessa situationer. Det finns 
grupprum som har dålig lukt, vilket gör det svårt att jobba där. Det finns inga klockor i 
vissa klassrum och andra av dem har dåliga batterier eller går fel, de önskar därför 
digitala klockor. Dörrarna mellan studie hallarna önskas vara öppna hela tiden och 
låta dem vara  öppna. Det är trångt i matsalen även i klassrummen, de vill att man 
ska lyssna på folkhälsomyndigheten istället för att ta egna initiativ kring covid-19. 
Take away påse eller medtag av egen matlåda så man kan sitta på andra ställen än i 
matsalen t.ex ute. Klassen önskar slöjd som en av profilerna vilket även är möjligt att 
verkställa för slöjdlärarna.  
8c- Inte närvarande 
8d- Inga invändningar 
8e- De vill återigen få glas så man kan få dricka i cafeterian istället för vattenflaskor.  
9a- De tycker städerskorna är bra på att städa och gör jobbet bra, det är även bra 
när de dubbelkollar så eleverna tvättar händerna innan maten. De tycker att den 
vegetariska kosten är dålig framförallt flafflen.  
9b- Vi har fått bättre vikarier på sistone, och mindre skadegörelser på skolan det har 
även varit mindre slagsmål. De gillar utbudet i cafeterian och de anser att skolan har 
hanterat covid-19 krisen bra, de klagar på de nya tiderna i cafeterian. De klagar på 
stolarna och bänkarna eftersom att de glappar mycket, vi vill även har större skåp. 
Även stereohögtalare runt om i skolan med musik i.  
9c- Ddet är bra att man håller avstånd i matsalen men kön till matsalen behöver 
också få tydligare regler, markeringar på golvet önskas i klassrummen så man håller 
avstånd från varandra.  
9d- Ej närvarande - De tycker att eleverna har dålig respekt till lärare, de önskar att 
den vegetariska kosten ska vara samma rätt men utan kött etc. 
9e- De tycker utbudet i cafeterian är bra även nedskräpningen i studie hallarna har 
förbättrats. Toaletterna vid de gröna skåpen är dåliga och lamporna fungerar inte 



 

som dem ska. Tydliga anvisningar vart det ska vara bestick glas och tallrik på de 
tomma backarna. De önskar också glass i cafeterian.  
 
 
 
 6. Övriga frågor 
 
7. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


