
Elevråd, 4 april 2017. 

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  Rasmus Schöling och Elin Ortstad  
2B  Ville Boden och Hedda Östfelter 
3A Hayden Cooper och Ella Strömdahl, ej närvarande 
3B Eddie Engeros och Isak Sohlberg  
4  Klara Schotte och Viktor Norrby, ej närvarande 
5A Isak Lindberg 
5B Isabelle Camilton och Mikail Sullu 
FBK Fakhr Aldeen Katrjy, ej närvarande  
Rektor Catarina Eriksson 
 
 

1. Trasiga leksaker i boden: Det finns en del trasiga hinkar mm i boden. Vi pratar om att eleverna 
ska säga till en vuxen när något är trasigt så får de vuxna avgöra om det ska slängas eller inte. Det 
är inte roligt om vi har en massa trasiga saker överallt.  

2. Fotbollsreglerna: Några i 5A tyckte att det är för många regler. Vi pratar om att vi inte ska ha fler 
regler än nödvändigt, men när det gäller fotbollen behöver vi ha dessa regler som alla ska följa. 

3. Innebandymål i buren: Eleverna saknar målen som är inlåsta i buren på skolgården. Buren är 
trasig och går inte att öppna, därför har det tagit tid. Peter och Christer gör ett nytt försök att få 
ut dem. 

4. Kingreglerna: Gemensamma grundregler ska ha mejlats ut till alla klasser. Elevrådet tycker att de 
ska sättas upp på skolan tillsammans med fotbollsreglerna.  

5. Basketbollar och hinkar: Nya bollar önskas, många är slitna och har bulor. Trasiga hinkar behöver 
ersättas med nya. 

6. Använda basketbollar: Man får inte använda basketbollar till fotbollsspel eller sparka på dem i 
andra sammanhang. De ska användas till basket och King. 

7. Fler kingplaner: De som skolan målade upp på skolgården har slitits ut. Behöver målas i igen. 
8. Trångt vid B-ingången på morgonen: Skolan har bestämt i vilken ordning eleverna ska gå in för att 

det ska gå så smidigt som möjligt. Vissa elever försöker smita in innan det är deras tur. Berörda 
klasser får påminna om det. 

9. Använda innebandyklubborna: Klubborna ska användas till innebandyspel, ej som vapen eller 
annat.  

10. Små gungor önskas: Skolgården är för trång för små gungor. Vi har många andra saker i stället,  
t ex kullen och scenen, som andra skolgårdar inte har. 

 

11. 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 15 maj kl 9.00-9.30.   

/Catarina 


