
Elevråd 30 januari 2017. 

Närvarande: 
FA Signe Bjerkesjö och Christoffer Toth 
FB  Märta Ronold och Mille Jansson  
1A  Elmer Grenholm och Alexandra Vantola  
1B  Jakob Widerberg och Hilda Sibbmark   
2A  Cordelia Tewolde Åselius och Lea Norrestam  
2B  Ville Boden och Hedda Östfelter 
3A Hayden Cooper och Ella Strömdahl  
3B Eddie Engeros och Isak Sohlberg  
4  Klara Schotte och Viktor Norrby 
5A Jennifer Fredriksson och Isak Lindberg 
5B Mikail Sullu 
FBK Fakhr Aldeen Katrjy  
Rektor Catarina Eriksson 
 
 

1. Från föregående möte. 

Gemensamma matsalsregler. 
Skyltar med reglerna ska sättas upp idag + en triangel i vardera matsal.  

 
Pumpansvarig för bollar. 
Elevernas förslag har lett till att två lådor står i personalkapprummet, en med pumpade bollar och 
en med bollar som behöver pumpas. Eleverna lägger bollarna i rätt låda. Fungerar bra enligt 
elevrådet. 
 
Snöskyfflar önskas. 
Stora snöskyfflar har köpts in efter elevernas önskemål och vi vuxna kan se att eleverna har 
mycket roligt med dessa. 

 
2. Fotbolls-regler. 

Skolan behöver jobba fram gemensamma regler för fotbollen vid det nya stora målet. Klass 3B har 
gjort ett utkast som vi tittar på och gör tillägg. Här kommer förslaget från elevrådet. Varje klass 
pratar om punkterna och mejlar synpunkter till Catarina inom en vecka. 
 
- Om någon använder fula ord, puttas eller sliter i jackan blir man avstängd under resten av 

rasten. Om det sker i slutet av lunchrasten blir man avstängd morgondagens förmiddagsrast. 
- Vi blandar lagen åldersmässigt och mellan A och B. 
- Hjälps åt att dela lag, ta hjälp av en vuxen om det behövs. 
- Spela lugnare i hörnen så att ingen blir skadad. 
- Uppkast när bollen är ”låst” vid platser som grinden, staketet eller väggen. 
- Vi spelar inte ”dubbel-VM”. 
- ”Stress” får man bara spela under fritidstid och med en prick 
- När det ringer in är rasten slut = inget mer fotbollsspelande 
- Var en god vinnare! Vi retas inte när man har vunnit. 
- Vi leker på andra ställen på skolgården. Fotbollsplanen är till för fotboll. 

 
Kan tjejerna gå runt idrottshallen när de ska till idrotten? Som det är nu stör de fotbollsspelet. 
Prata om det i klasserna och fundera över för- respektive nackdelar. 

 
3. Välkommenskylt 

Eleverna tycker att det skulle vara trevligt med en välkommen-skylt vid ingången till skolgården. 
Hur skulle det kunna se ut? Kom med förslag. 



 
4. Skyltar om anti-mobbing, från Lilla Aktuellt 

Flera elever har sett Lilla Aktuellt där det var ett reportage om anti-mobbingskyltar som vissa 
skolor har satt upp. Kan vi göra något liknande undrar flera elever i elevrådet? Frågan tas till 
skolans trygghetsteam. 
 

5. Nya skyltar vid hängarna vid matsalen, gäller åk 3 och åk 5 
Det saknas skyltar i kapprummet som talar om var 5A och 5B ska hänga kläderna samt en 
uppdelning för 3A och 3B. Lärarna behöver åtgärda detta. 
 

6. 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 6 mars kl 9.00-9.30. Då är Kristina från köket med och vi pratar om 

matfrågor.  

/Catarina 


