
Elevråd 10 oktober 2016. 

Närvarande: 
FA Signe Bjerkesjö och Christoffer Toth  
FB  Kajsa Asplund och Mille Jansson  
1A  Elmer Grenholm och Alexandra Vantola (ej närvarande)  
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 (ej närvarande) 
5A Adam Östlund och Alma Isleborn 
5B Amanda Sjöberg och Jakob Mattsson 
FBK Norullah Yosofi (ej närvarande)  
Rektor Catarina Eriksson 
 
 
 

1. Från föregående möte. 

- Innebandymålen 

Det är problem med låset till ”buren”. Vi försöker hitta en lösning. 

- Fotbollsmålet 

Vi ser över hur målet kan förankras i marken. Det är på gång. 

- Hopphage 

En hopphage ska målas. 

 

2. Fråga ang lunchen till elevrådsrepresentanterna. 

”Tycker ni att det ofta är grönsaker blandat i maten?” 

Alla representanter får fundera en stund. De flesta har svårt att uttala sig i frågan men ett par 

saker framkommer: 

- Det är bönfärs i stället för köttfärs i tacosen. 

- Några elever tycker att det var färre grönsaker i maten förra året. 

Senare under läsåret kommer vi ha ett elevråd tillsammans med kökspersonalen med fokus på 

matfrågor. 

3. Bråk vid fotbollsplanen. 

Det kan bli tjafs vid fotbollsplanen. Påminna rastvärdarna att röra sig mer runt fotbollen. 

 

4. Gå in på andra ringningen. 

Vissa elever går in på första ringningen för att komma först till klassrummet och slippa städa. Alla 

ska hjälpas åt att städa vid första ringningen och man ska gå in på andra ringningen. 

 

5. Vissa elever säger att yngre elever inte får spela fotboll med äldre. 

Vad gäller undrar eleverna. Lärarna får prata om det här när de har lärarmöte. 

 

 

 



6. Göm inte basketbollar eller ta med till matsalen 

Vissa elever gömmer basketbollar eller tar med dem till matsalen för att paxa dem till senare på 

rasten. Detta får man inte göra. Säg till om du ser någon som gör det. 

 

7. Bättre i duscharna. 

Några elever upplever att det har blivit bättre i duscharna, det luktar inte lika illa längre efter det 

att vi gjorde en felanmälan. 

 

8. Olika önskemål: 

a. Få gå ner till grusplanen för att spela fotboll mer ofta. 

b. B-spårets fritids vill ha ”Just dance”. 

c. Utklädningskläder till fritids. 

d. Dockor till fritids. 

e. Nya och fler basketbollar behövs nu när vi har fler king-rutor. 

f. Ytterligare en kingruta, kanske på baksidan? 

g. Tvål på toaletterna i idrottshallen.  

h. Sarg till bandyplanen. 

i. Hoppstyltor 

j. Nya sparkcyklar 

 

 

Nästa elevråd är måndag den 14 november kl 9.00-9.30. 

 
/Catarina  
 
 
 
 


