
 

151014 DAGORDNING   ELEVRÅD  

1. Val av ordförande      Kerstin 

2. Val av sekreterare      Kerstin 

 

3. Föregående protokoll 

Vi gick igenom protokollet från förra gången. 

Schemat för 10-rasten inte klart.  

Elevrådet bestämde att  

F-3 har planen onsdagar och torsdagar 

4-6 har planen måndagar och fredagar. 

Alla spelar tillsammans på tisdagar 

Elevrådet tycker att det är bra att tjejer och killar spelar tillsammans på rasterna. Alla 

upplever att de som gillar att spela fotboll är med och spelar. 

 

4. Rapport från Hagen 

Det behövs fler cykelställ. 

Elevrådet tycker att det bästa är att det ordnas cykelställ på Berget för dem som går 

där. Då blir det bättre plats i  ”gamla” cykelstället vid skolan. 

 

5. Rapport från Gläntan 

Gläntan föreslår att om man ångrar sig och inte vill spela eller vara med i en lek 

längre, så får man gå ut efter fem minuter. Man kan inte gå med och sedan gå ur 

direkt och sedan ändra sig igen. 

Elevrådet föreslår att det blir en femminutersregel. 

För att man ska veta när 5 minuter gått, måste en vuxen säga till.  

Det skulle också vara bra med en riktig utomhusklocka på väggen. 

Kerstin pratar med personalen om det. 

 

6. Rapport från Ängen 

Ängen föreslår att det ska vara en tyst minut i början av varje matpass. 

Det behövs bordsvärdar igen. De kan också ha som uppgift att påminna om att alla 

ska prata tyst. 

Elevrådet tycker att det är bra idéer. Kerstin pratar med personalen om det. 

 

7. Rapport från Kullen 

Balansrepen behöver spännas bättre. Samuel tar upp det med Jörgen. 

 

8. Rapport från Grottan 

9. Rapport från Brisen 



 

10. Rapport från Fritids 

11. Sociala miljön/ trivsel:    

Vi pratade om Gläntans tankar om personligt ansvar för studier och arbetsmiljö. Vi 

tyckte att de här punkterna var viktiga för alla att tänka på: 

 

Personligt ansvar betyder att man tar ansvar för sig själv, vad man gör och säger. 

 

- När man har nutidskryss eller svarar på frågor eller läser så kan man inte retas bara för 

att någon har svarat eller läst fel. 

- Man ska inte viska ellergöra miner åt någon annan. Det känns otryggt när någon gör så. 

- Att vara snälla mot varandra tycker de flesta är mycket viktigt för att det ska bli en bra 

arbetsmiljö som alla trivs i. 

Detta kan vara svårt att klara av: 

- Om man inte mår riktigt bra eller äter jobbiga mediciner eller är trött kan det vara svårt 

att alltid vara snäll.  

- Då är det bra om den som är på dåligt humör eller lätt blir arg berättar det för de andra 

så att de kan förstå.  

Man kan också fråga den som är på dåligt humör varför den är det. 

Elevrådet föreslår att lärarna tänker ut ett bra faddersystem. Några säger att de har 

bestämda faddrar, andra vet inte vilka som är deras faddrar. 

Alla i elevrådet tycker att det skulle vara bra om det fanns ett bra faddersystem så att de 

mindre barnen vet vem de kan få hjälp av på rasterna. De stora kan också behöva ha någon 

att gå till ibland. 

Kerstin Tar upp faddersystemet med lärarna och fritidspedagogerna 

Ett förslag till från elevrådet är hemlig kompis. 

 

12. Arbetet i skolan 

13. Övriga frågor. 

 

 

 


