
Elevråd 200122  Gamla Uppsala skola  

Närvarande: 
FA Dagny och Hugo 
FB  Maj och Ebbe   
1A  Olivia och Kevin  
1B  Vide och Julius    
2A    
2B   
3A Zackaria och Emilia  
3B   
4A Isabelle 
4B Anders och Lova 
5A Samuel och Noel 
5B Max och Elin  
FBK   
 
 

1.  Fotboll: Många gör illa sig vid fotbollsplanen, vill ha gräs istället. Förslag att ha en rast i 
veckan där bara flickor får spela, över åldersgränserna. När pojkarna spelar lämnas förslag på 
att det ska vara årskursvis. Förslag lämnades också att de yngre barnen får gå över till gamla 
skolgården för att kunna spela fotboll på större plan någon gång i veckan. OM det blir 
fotbollsschema önskar åk 5 att få spela på tisdagar och inte fredagar, och åk 3 vill inte ha på 
måndagar för då har de slöjd.  

2. Den nuvarande basketkorgen står fel plats. Skulle behöva flyttas. Marken lutar och det blir 
alltid en snöhög där.  

3. Pengarna från fyrans loppis förra året, vad ska vi köpa för dem? Köpa in klassbollar?  
4. Saknas skohorn överallt. Vi behöver köpa in och sätta fast skohorn vid varje ingång.  
5. Kullen: förslag från åk 5 - ta bort kullen helt eftersom den ändå är avstängd så lång tid och vi 

skulle kanske kunna ha en kombinerad fotboll/basketplan istället. När kommer staketet att 
tas bort? Frågan ställs till rektor som meddelar att staketet står kvar t.o.m. mars eftersom 
det fortfarande kan bli snö och is.  

6. Grus på skolgården: kan det sopas mer, speciellt vid basketkorgen? Många halkar där och 
kan skada sig.  

7. Matsalen: åk 5 skulle vilja hänga sina ytterkläder på övervåningen p.g.a. platsbrist. Idag 
hänger åk 3 sina kläder där och det är tomt när åk 5 kommer. Då skulle femmorna få plats 
med sina ytterkläder där.  

 
Vid tangentbordet 
Anette J 
 
 
 
 
 
 
Inköp önskningar 
 
Hopprep 
Basketbollar (de som finns måste pumpas) 
Basketkorgar ( helst två lägre och två högre) 



 
 
 


