
Elevråd 12 december 2016. 

Närvarande: 
FA Signe Bjerkesjö och Mattias Espinoza 
FB  Kajsa Asplund 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. Från föregående möte. 

Gemensamma matsalsregler. 

Elevrådet och klasserna har arbetat med förslag till matsalsregler. 

Följande regler gäller från och med vårterminen 2017: 

 

1. Stanna utanför entrén till matsalen. Ställ upp i ett led. 

2. Matvärdarna och personal slussar in 5 elever i taget. 

3. Häng upp dina ytterkläder där din klass ska hänga. 

4. Stå i två led där man tar mat.   

5. Sitt på din bestämda plats. (Gäller åk F-3, övriga klasser har bestämda bord) 

6. 5 tysta minuter när alla elever har tagit mat. (Gäller åk F-3) 

7. När 5 minuter har gått får man viskprata med bordsgrannarna. 

8. Vuxna slår på triangeln om ljudnivån blir för hög. Signalen betyder att alla ska prata tystare. 

9. Plocka upp skräp runt din tallrik och på stolen när du har ätit klart. 

10. Klassvärdarna torkar bord och stolar när alla är klara. 

11. Klä på dig och gå ut direkt. Vänta på din kompis på skolgården. 

Skyltar till båda matsalarna ska tillverkas. Kanske med hjälp av eleverna? En triangel ska finnas i 

nya matsalen. 

2. Nya fotbollsmålet på plats. 

Äntligen finns det nya målet på plats. Nätet sätts upp till våren. Än en gång ett stort tack till 

föräldraföreningen. 

 

3. Fler pingisbollar önskas trots vintern. 

Eleverna spelar pingis även om det är vinter och vill därför få fler pingisbollar. 

 

4. Basketbollar. 

Fler basketbollar behövs eftersom många spelar King. 

 

5. Klocka i syslöjdens fönster. 



Det sitter en klocka i ett fönster vid syslöjden för er som leker på baksidan. Den hjälper till då 

ringsignalen hörs dåligt bakom skolan. 

 

6. Trångt vid hiss-ingången. 

5A, 3A och båda 1:orna går in vid ingång B på morgonen. Det är många barn som ska gå in 

samtidigt. Nya rutiner gäller, 5A går in först eftersom de är lite snabbare än övriga klasser. 

 

7. Ta av dig skorna. 

Påminn dina kompisar om att ta av sig skorna direkt innanför ytterdörren eftersom det annars blir 

så blött på golvet. När det är snö ute ska du stampa av dig utomhus och sopa bort snön innan du 

går in. 

 

8. Inte gömma skor. 

Tyvärr händer det ibland att skor göms. Det är inget roligt bus. Alla förstår hur det känns att bli av 

med skorna när det är dags att gå hem.  

 

9. Spola toaletten efter dig! 

Det är äckligt att komma in på en toalett som inte är spolad. Tänk på det! 

 

10. Inte kasta sand på parasollerna 

Vissa elever kastar sand upp på parasollerna i sandlådan. Man får sand i ögonen och det är inte 

bra för parasollerna.  

 

11. Önskar en konstgräsplan 

Catarina förklarar att vi inte får några pengar till en konstgräsplan. 

 

12. Pumpansvarig för bollar. 

Ett förslag att vi ska ha en pumpansvarig vuxen på skolan som hela tiden kan hålla koll på att 

basket- och fotbollar är pumpade. Det kan finnas en låda där eleverna lägger dåligt pumpade 

bollar. Ett bra förslag tycker Catarina som tar med sig det till personalgruppen. 

 

13. Snöskyfflar önskas 

 

14. 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. Ytterligare en kingruta, kanske på baksidan? 

f. Tvål på toaletterna i idrottshallen.  

g. Sarg till bandyplanen. 

h. Hoppstyltor 

i. Nya sparkcyklar 

 

Nästa elevråd är måndag den 23 januari kl 9.00-9.30.   

/Catarina 


