
Elevråd 12 september 2016. 

Närvarande: 
FA Signe Bjerkesjö och Christoffer Toth  
FB  Britta Sibbmark och Mille Jansson  
1A  Elmer Grenholm och Alexandra Vantola  
1B  Jakob Widerberg och Hilda Sibbmark   
2A  Cordelia Tewolde Åselius och Lea Norrestam  
2B  Ben Berggren och Tilde Leierdahl 
3A Hayden Cooper och Ella Strömdahl  
3B Eddie Engeros och Isak Sohlberg 
4  Ludvig Ehrling och Tilda Widerberg 
5A Adam Östlund och Alma Isleborn 
5B Amanda Sjöberg och Jakob Mattsson 
FBK Norullah Yosofi  
Rektor Catarina Eriksson 
 
 
 

1. Genomgång av syftet med elevråd. 

Vi pratade om vikten av elevråd och elevernas delaktighet och möjlighet till inflytande. Vi pratade 

också om skillnaden på klassråd och elevråd. På elevrådet tar man upp saker som rör hela skolan, 

på klassrådet kan man prata om det som är viktigt för den egna klassen. 

Elevrådsrepresentanterna är en viktig länk mellan klasskamraterna och rektor. De hjälper oss så 

att alla elever ska må så bra möjligt på skolan. 

Det är viktigt att komma ihåg att vi aldrig pratar om enskilda elever på elevrådet. 

 

2. Torka borden mer noggrant. 

Påminn varandra om att torka bord och stolar. Alla klasser har någon form av matvärdar som ska 

göra detta varje vecka.  

 

3. Man ska använda uteleksakerna till det de är till för. 

T ex rockringarna går sönder om de används till annat än att rocka med. Innebandyklubbor ska 

användas till att spela innebandy och pingisracketar till att spela pingis med. Det finns också andra 

leksaker som ska användas till endast en aktivitet. Ser du någon som använder leksaker på fel sätt 

vill vi att du säger till eleven. Om det inte hjälper säger till en vuxen som är ute. 

 

4. Stora röda koner. 

Det har hänt att elever gömmer sig inuti de stora röda konerna. Om du tar en kon och vill leka 

med den, titta först att den är tom. 

 

5. Innebandymålen. 

Eleverna vill kunna använda innebandymålen som är inlåsta i ”buren”. 

 

6. Pingisracketarna måste läggas in i hallen i lådan. 

 

7. Pingisbollar. 

Var rädda om bollarna och lägg in dem. När de går sönder kan du be en vuxen på fritids om nya. 

Vi tar bara fram några bollar i taget. 



8. Nya fotbollsmålet. 

Eleverna undrar när det kommer. Catarina berättar att vi har fått det men behöver bestämma var 

det ska stå samt hur det ska monteras.  

 

9. Sparkcyklarna trasiga. 

Flera sparkcyklar är trasiga – handtag, bromsar, däck. Vi försöker underhålla och laga dem så gott 

det går. Till våren är det kanske dags att köpa in några nya. 

 

10. Tennisbollar ligger på taket eller är sönder: Köpa nya? Kolla med fritids. 

Eleverna på fritids saknar tennisbollar. Har vi fler? Om inte behöver vi köpa in. Fritidspersonalen 

får ansvara för detta. 

 

11. Luktar illa i duschen i tjejernas omklädningsrum idrottshallen.   

Sara skickar en felanmälan till kommunen. 

 

12. Vanliga gungor. 

Våra yngsta elever önskar fler gungor på skolgården. Catarina berättar att skolgården är för liten 

för detta och att man ibland kan få leka på gamla skolgården där det finns vanliga gungor. Prata 

med din lärare och på fritids så kanske ni kan bestämma något. 

 

13. Hopphage. 

En eller flera vanliga hopphagar önskas. Vi får måla på skolgården och färg har eller ska köpas in.  

Nu behöver vi bara se till att någon kan göra det. 

 

Nästa elevråd är måndag den 10 oktober kl 9.00-9.30. 

 
/Catarina  
 
 
 
Önskemålslista från klasserna: 
Listan fylls på allteftersom. Vi ser över vad vi kan köpa in med jämna mellanrum. 

 
- Hinkar och spadar 
- Hoppstyltor 
- Sparkcyklar 
-  

 


