
Hej! 
På grund av nya restriktioner kring Covid-19 och dess spridning är det inte möjligt för oss att 
genomföra nästa elevrådsmöte som vi brukar. Vi ber er därför att ta upp nedanstående punkter 
på nästa mentorstid och anteckna i detta dokument vad just er klass kommer fram till (senast 
v.48).  
 
Tack för hjälpen! 
Agnes & Ida 
 
Att ta upp i klasserna: 

●  Inför skyddsronden: Finns det ställen på skolan där man kan skada sig som behöver 
åtgärdas? 

● Hur kan vi göra en bra julavslutning klassvis? (Gäller tisdagen 22/12) 
● Ris & ros av den coronaanpassade Öppen dörr. Vad funkade bra? Finns det förslag på 

förbättring? 
● För er som inte utvärderat likabehandlingsplanen och skickat till Alisa, gör det omgående. 
● Övrigt 

 

Klass Anteckningar från mentorstid/klassråd 

7a  

7b Skyddsrond: 
Om man spiller vatten i idrottshallen på golvet så får man torka upp det för det 
blir halt. 
 I Svängsta bussen finns en trasig hängare långt bak i bussen. Man kan riva 
sig på den och någon har fått en reva i ett par byxor.  
Inne pingisbordet för att nätet är trasigt som gör att bordet glider isär.  
 
Avslutning: Kolla på film och äta godis  som man tar med sig själv. 
kolla på olika filmer i olika klassrum. 
 
Öppen dörr: Bättre att ha det på förmiddagen för då koncentrerar man sig 
bättre. 
Jobbigt att sitta i samma klassrum och byta efter halva tiden. 
 
. 

7c Skyddsrond: inget 
 
Avslutning: fika, grilla korv, titta på film, spela spel 
 
Öppen dörr:  
minus: tråkigt att vara i samma sal så länge,  
plus: bra raster, kunde inte få hjälp av rätt lärare 
De flesta i klassen vill inte ha Öppen dörr mer denna terminen 

7d skyddsrond: vassa kanter på whiteboarden, toaletterna vid matsalen har 
metallbrickan vid ljusknappen 
julavslutning: julfilm, skumtomtar&julmust, julklappslek, kakbuffé, 
sällskapsspel, musikquiz,  



Öppendörr: mer bensträckare, fick mkt gjort, rast samtidigt 
Likabehandlingsplan: skickat 
övrigt: dåligt med vikarie som har 2 klasser samtidigt, trångt i matsalen vid 
vattnet&smör, öppna båda köerna i matsalen hela tiden 

7e Skyddsrond: räcke löst ute vid scenen 
Julavslutning: Titta på film, julpyssel, kahoot 
Öppen dörr: Tråkigt med samma sal hela tiden, tråkigt att inte få vara 
tillsammans med andra elever, klassen tyckte dagen var tråkig och att de inte 
gjorde något, bra att få bestämma schema själv 
Övrigt: bättre veg. alternativ i matsalen och ingen soppa,  

8a  

8b Julavslutning: Klassen vill ha julklappslek och jultomte :-) 
Kurragömma. Bjuda på godis. 
Öppen dörr: Man fick inte så mycket gjort. Långtråkigt. Fler raster. Lösning: 
Hemstudier. 
Övrigt: Bättre mat. Pizza! 

8c  

8d  

8e Skyddsrond:whiteboard listen är vass, de finns folk som skurit sig. Det är 
väldigt hög ljudnivå i trapporna. Globen är söndrig och har vassa delar. Det 
finns även sladdar/trådar som man kan få en stöt av.  
Vid valvet (ute) under 217 är det också hög ljudnivå.  
 
Julavslutning: Frågetävling mellan klasserna. Något pris? 
Utklädning? 
Plingplong frågor (mindre priser) inom klassen.  
Filmstund med eget snacks. (Inga NÖTTER) 
 
Corona Anpassning: Försöka hålla fler klasser i samma klassrum. T.ex. So, 
engelska och svenska alltid i samma klassrum. Borde underlätta.  

9a ● Inför skyddsronden: Finns det ställen på skolan där man kan skada sig 
som behöver åtgärdas? 

● Hur kan vi göra en bra julavslutning klassvis? (Gäller tisdagen 22/12) 
Kolla på film eller spela spel. Typ som förra året.  
 

● Ris & ros av den coronaanpassade Öppen dörr. Vad funkade bra? Finns det 
förslag på förbättring? 

 
Lärarna gick inte runt som vi tänkt oss, vilket i sin tur ledde till att vi inte lärde oss 
något.  

Ett förslag till nästa gång är att vi hade fått önska ex 2 st ämnen som klassen 
tillsammans velat fördjupa sig i. I vanliga fall har vi samma ämnen då många väljer 
efter prov. Sedan hade lärarna gått runt efter våra önskningar. Vi kände inte att det 
gav oss något speciellt. Om vi ska ha det igen tyckte vi att det är bäst att ha det på 



förmiddagen för koncentrationens skull. Hade varit bra innan betygsättning, bättre 
än ingenting. Eftersom att vi får slutbetyg nu i vissa ämnen.  

 
 
 

● För er som inte utvärderat likabehandlingsplanen och skickat till Alisa, gör 
det omgående. 
 

● Övrigt 

 

9b ●  Inför skyddsronden: Finns det ställen på skolan där man kan skada sig 
som behöver åtgärdas? Inget 

● Hur kan vi göra en bra julavslutning klassvis? (Gäller tisdagen 22/12) Sluta 
tidigare/skippa hela dagen.  

● Ris & ros av den coronaanpassade Öppen dörr. Vad funkade bra? Finns det 
förslag på förbättring? dålig, lärarna kom inte. Det var på ett dåligt tillfälle 
när man inte hade något att göra medans det hade behövts nu nu vi har 
prov 

● För er som inte utvärderat likabehandlingsplanen och skickat till Alisa, gör 
det omgående. 

● Övrigt Nya hörlurar, Toa problematik  

 

9c  

9d ● Inför skyddsrond: sladdarna i solkatten hänger löst,  
● Julavslutning förslag: titta på film, få ta med godis till filmen, karaoke, 

lekar/tävlingar,  
● Ris & ros öppen dörr: dåligt att det var halvdag, bättre än inget, man 

kunde inte få hjälp av de lärare man behövde, hade det varit heldag 
hade kanske lärarna haft tid att träffa alla sina klasser en stund, hade 
varit bra med en öppen dörr till innan betygssättning,  

● Övrigt: klassen har väldigt korta raster på måndagar, behövs ny 
ljudsladd till idrotten,  

9e ●  Inför skyddsronden: Finns det ställen på skolan där man kan skada sig 
som behöver åtgärdas?:  Vi har inga ställen där vi ser faror eller något 
som behövs åtgärdas. Nej, vi känner inte att det finns något farligt 
ställe på skolan där man kan skada sig.  

  
● Hur kan vi göra en bra julavslutning klassvis? (Gäller tisdagen 22/12): 

Vi vill gärna ha: Lussebullar och saft, helst sluta tidigt, chokladlycka , 
pepparkakor, julegröt ..Bygga pepparkakshus klassvis, få ha snacks 
med sig, titta på film och kanske någon tävling/aktivitet.  

  
● Ris & ros av den corona anpassade Öppen dörr. Vad funkade bra? 

Finns det förslag på förbättring?:  Det som funkade bra var att man 



 

kunde få hjälp med vad man behövde även fast att man inte kunde gå 
till dom olika klassrummen. Vi har inga förbättringsförslag. Vi tyckte 
det var rätt bra, vi fick saker att göra som vi hade hamnat efter i. Dock 
tyckte vi alla det var lite jobbigt att befinna sig i ett och samma 
klassrum hela dagen. 

 
● Övrigt: Mera avstånd till varandra i matsalen.  
 
  Hälsningar/9E egna ord 

 


