
Minnesanteckningar från elevrådsmöte 221013. 

Närvarande: Representanter från åk 1-6. Gabriel antecknade. 

 

Åk 1:  Bra:  Grusplanen och gungorna 

 Mindre bra: Mycket ljud/oväsen (i klassrummet) 

  Bråk på rasterna 

  Att hajgungan är borta – de tog den till förskolan 

 Åtgärder:  Oväsen – 5 tysta minuter 

  Bräk på rasterna – säg till en vuxen, gå bort från bråket 

  Hajgungan – nya grejer till skolgården, fler gungor och en ny hajgunga 

 

Åk 2:  Har inget med sig och har inte pratat i klassen 

Åk 3:  Vill ha en bättre rutschkana med klätterställning 

 Galler runt basketplanen för att andra går där 

 Fler gungor, vanliga gungor och en stor kinagunga och hajgunga 

 Förskolans klätterställning verkar roligare än den vi har, en sån vill vi ha. 

 Konstgräs på grusplanen för att det gör ont när man ramlar. 

 Nya i-pads/datorer till klassen för dom är gamla och fungerar dåligt 

 Snurran närmast basketplanen snurrar inte 

 Vi vill ha en stor snurra, som en karusell 

 Nya såpbubblor till lekboden 

 Bollarna behöver pumpas (Olle eller Ulla) Liam frågar Olle. 

 Nya fotbollar 

 Hallowenpysselgrejer 

 Nya pussel till skolan 

 Önskerätt den 11 november: Spagetti och köttfärssås 

 

Åk 4:  Köket ska bjuda på frukt vid långa dagar (när vi slutar 14.30) – Sofia: det är en fråga för 

skolan 

 Större klätterställning på skolgården 

 Roligare skolgård – gungor 



 Större portioner i matsalen – vi vill ta mer mat – Sofia:  

 Bussen kl 18 ska gå upp till skolan om man stannat längre på fritidsklubben 

 Gräs på fotbollsplanen, det gör ont när man ramlar 

 Klassen kom på dessa punkter när vi hade undervisning av barnens rättigheter 

 

Åk 5: Killarna – vi vill spela fotboll med mellanstadiet, och det är orättvist att bara tjejerna 

får spela på fredagar. 

 Basket- och fotbollsbollar behöver pumpas 

 Vi vill ha vanligt ris istället för havreris – Sofia säger att det kommer det inte att bli 

 Skogsområdet borde vara större 

 Borde finnas bänkar, något tak och ställe för de som vill ”hänga” på rasten 

 Önskas en till basketplan på grund av konflikter 

 

Åk 6: Önskerätt 11 november: kycklingbiff och potatis 

 Bättre mat och mer salladsbuffé, inte så blandad sallad – Sofia: vi blandar salladen för 

att det går för mycket av det som barnen gillar, ex fetaost. Gurka och tomat finns inte i 

Sverige nu så det är inte säsong. 

 Vi vill ha tillbaka frukostknäcke – Sofia: vi får inte beställa det enligt kommunens 

upphandlingsavtal 

 Juice och bubbelvatten som alternativ till dryck på luncherna – Sofia: det låter gott 

men det kostar för mycket. 

 Pastasallad som salladsalternativ 

 Vi vill kunna ha luva, mössa och keps i matsalen. Om personal ska säga till, gör det på 

ett trevligt sätt – Sofia: det ör skolans regel 

 Varm oboy innan jullovet – Sofia: kanske kan ha på någon friluftsdag, det är svårt att 

hantera i matsalen 

 Pyjamasdag på skolan 

 Praktiskt runt hallowendiscot: rektor behöver ge information om nycklar mm 

  

 


