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Närvarande: Vincent, Elsa, Joline, Astrid, Arwid K, David F 

Val av ordförande 

1. Val av sekreterare:    

Kerstin skrev 

2. Föregående protokoll: 

Inget tidigare protokoll 

3. Rapport från Hagen 

Inget att rapportera 

4. Rapport från Gläntan 

Gläntan presenterade sina förslag till uteregler.  

Reglerna diskuterades och elevrådet tyckte att följande regler var viktiga: 

• Alla ska vara rädda om lekredskapen. (t ex inte knyta knutar på repen.) 

• Det ska finnas frukt att äta på rasten. 

• Vara försiktig i bergen när det är halkigt. 

• Om man leker med pinnar  man får stå en bit ifrån varandra och låtsasfäktas. Det 

är farligt att springa med pinnar. 

• Vid städringningen måste alla lämna tillbaks det man lånat ur förrådet. Om man 

glömmer att lämna tillbaks upprepade gånger får man låneförbud i en vecka. 

• Om någon är ensam och inte har någon att leka med ska man fråga om den vill 

vara med. 

• Har man sagt nej till någon som vill vara med i leken kan man inte säga ja till 

någon annan efteråt. 

• Alla som är med i leken eller kojan får vara med och bestämma. Man får inte 

”sparka” någon från kojan. 

       

Från övriga grupper kom följande tillägg:  

• Det är viktigt att tänka på vad man säger så att man inte sårar någon 

• Man ska vara rädd om andras saker och  inte ta andras saker. 

 

 

5. Rapport från Bäcken 

Bäcken önskar två bollar på fritids så att man kan välja om man vill spela fotboll eller 

väggen på morgonen. Elevrådet tyckte att det var en bra idé. 

Bäcken föreslog att det ska vara ett schema för fotbollsplanen för olika raster och 

grupper eftersom det blir trångt när det är så många som vill vara med. 

Elevrådet ber Karin göra ett schema för 10-rasterna. Förslaget från elevrådet är en 



 

uppdelning F-2 och 3-6 

Lunchrasten kan alla vara tillsammans, men då måste de stora ta hänsyn till de 

mindre barnen. 

 

6. Rapport från Brisen 

Ingen representant i höst 

7. Rapport från Ängen 

Ingen rapport 

8. Rapport från Fritids 

Ingen representant utsedd ännu 

9. Sociala miljön/ trivsel:  

Vi gick igenom enkäten om arbetsmiljön och pratade om utemiljön: 

• I enkäten har många skrivit om att det finns brädor med farliga spikar i.  

Elevrådet tycker att man alltid ska gå till en vuxen med brädor med spikar i så 

att den vuxne kan hjälpa till att dra ur spikarna. 

• Det finns ganska mycket glas kvar på skolgården. Hittar man glas ska man lägga 

det i återvinningen. 

På skolgårdskvällen skulle några kunna städa bort glas och ta bort spikar ur 

brädor. 

• Det finns fortfarande lösa skruvar och grepp på klätterväggen. 

 

Förslag till skolgårdskvällen: 

• städa bort glas och ta bort spikar ur brädor. 

• Se över repen. Några behöver spännas. Nätet i klätterställningen är inte bra. 

• Se över klätterväggen 

• Rutschkana utför berget. 

• Röret behöver rensas och göras iordning igen. 

 

10. Arbetet i skolan 

11. Övriga frågor. 

 

FRÅGOR TILL NÄSTA KLASSRÅD HANDLAR OM PERSONLIGT ANSVAR FÖR STUDIER OCH 

ARBETSMILJÖ.  

Se bifogat blad. 

 

 



 

 

Personligt ansvar för studier och arbetsmiljö. 

F Väntar på din tur. 
Lyssnar på dina kamrater och din lärare. 
Ställer saker på rätt plats. 
Hänger upp dina kläder. 
Ställer skorna på skohyllan. Får med mappen hem. 

ÅK 1 Räcker upp handen när du vill prata och väntar på din tur. 
Har ordning på din egen penna och ditt sudd. 
Känner till att det finns mål. 

ÅK 2 Ger mina klasskamrater arbetsro. 
Lyssnar på och följer lärarens instruktioner.  
Känner till något  aktuellt mål. 

ÅK 3 Har med hemuppgifter till rätt dag. 

Följer en skriftlig instruktion. 

Kan påbörja och avsluta arbeten. Ber om hjälp vid behov. 

Känner till några kunskapskrav. 

ÅK 4 Är medveten om vilka färdigheter som behöver vidareutvecklas för ökad 

måluppfyllelse. 

Tar ansvar för läxor 

ÅK 5 Planerar arbetsuppgifter och uppskattar tidsåtgång.   
Under avsatt tid arbetar jag med att vidareutveckla mål jag inte nått.  
Har förståelse för att och  hur man kan förbättra sitt resultat. 
Vara ett gott föredöme 
Tar ansvar för hemuppgifter. 

ÅK 6 Känner till vad som krävs för att nå de olika betygskriterierna. 

Tar egna initiativ för att utvecklas vidare. 

Använder olika källor/verktyg för att lösa problem och inhämta kunskap. 

 

Några stödfrågor: 

1. Vad är personligt ansvar? 

2. På vilket sätt brukar du ta personligt ansvar? 

3. Vad är viktigast för dig att andra tar personligt ansvar för? 

4. Är det något av detta som du tycker är svårt att klara av? 


