
Elevråd 180904 

Närvarande: 

FA Thea och Leo   3A Livia och Greta 

FB Fred och Sixten  3B Amos och Agnes 

1A Kajsa och Linus  4A Ida och Melwin 

1B Sara   4B Ludvig och Emma 

2A Min och Faris   5A Elias och Astrid 

2B Livia och Alexander  5B Emilia och Celal 

FBK Camilla 

Ordförande: Anette J 

En sammanställning av de punkter som kom fram på mötet. 

1. Matsalen: Önskemål om att dela upp blandsalladen, dvs. tomat/gurka/sallad och lök var för 
sig. Lämnas till husmor för kommentar. Det framkom också att femmorna upplever att 
maten inte alltid räcker till dem. Kan det bero på att de yngre barnen tar för mycket mat? Går 
det att ha en vuxen med som ser till att de tar så mycket de får?  

2. Cykelparkering: Önskemål om att vuxna på skolan parkerar sina cyklar vid Gamlishallen, för 
att barnens cyklar ska få plats. Många av de äldre eleverna sitter på cyklar som är parkerade i 
cykelställen, vilket inte är bra. Detta bör upphöra. Några av representanterna lämnar också 
förslag på att alla elever går in på skolgården direkt på morgonen och inte står utanför och 
håller på med sina mobiler. 

3. Bollar: det saknas basketbollar, fotbollar och pingisbollar. Går det att köpa in fler? Viktigt 
också att man lägger in alla bollarna inomhus när det blir kallt, eftersom de blir för hårda i 
kylan och är svåra att använda. Önskemål lämnas också om att fixa ett nytt fotbollsmål, ett 
större som kan stå vid platsen vid Gamlishallen.  

4. Lek: Kingregler behöver gås igenom igen i klasserna, då många barn inte följer reglerna och 
det uppkommer konflikter. I förskoleklasserna önskar man få mer inomhus-leksaker, som 
Lego och Duplo.  Femmorna önskar fler aktiviteter med alla barn på skolan, för att det ska bli 
roligare.  

5. Gamlisandan: Många kommentarer om hur vi beter oss mot varandra. Vi bör inte vara 
dumma mot varandra, fälla dumma kommentarer och lyssna på vuxna när de säger till. 
Viktigt också att alla hjälps åt med att städa på städringningen (även vuxna).  

Önskemål om inköp 

Basketbollar Fotbollar    Pingisbollar 

Lego  Duplo 

 

Nästa elevrådsmöte är den 2 oktober  

 


