
Minnesanteckningar Elevråd Järlåsa skola 

Datum: 2022-11-21 

Tid: kl. 09.45-10.30 

Plats: Matsalen 

Närvarande:  

Åk 1 Stina, Nicola 
Åk 2 Alma, Stella 

Åk 3 Wilmer, Ella 

Åk 4 Nellie, Andrea 
Åk 5 Mira, Amanda 

Åk 6 Erik E, Liam (fick tyvärr lämna mötet) 
Rektor Annika 

 

1. Sekreterare för mötet: Annika 

- Anteckningar läggs ut på TEAMS och på skolans hemsida 

 

2. Kort genomgång av föregående minnesanteckningar den 13 oktober 2022. 

- Önskvärt är att man i klassråden har gått igenom detta innan elevrådsmötet. 

 

3. Järlåsa skolas utvecklingsmål detta läsår: 

- Studiero/Arbetsro (i åk 5 är detta svårt att få till; i åk 4 är det bra, bra med 
mikrofon, man har också jobbat mycket med hörseln, man fick bl a låna ”Örat 
från matsalen”; i åk 3 vissa dagar är det skrikigt; i åk 2 väldigt bra med Kristin 
svårt när det är vikarie; i åk 1 lite pratigt, några pratar 

- Trygghet & trivsel  
- Läsning (Alla tycker att det är bra med läsning, man förstår att det är viktigt att 

vara bra på att läsa, det hjälper till i alla ämnen) 
- Fritids (Åk 2 och åk 3 ska i sina klassråd ta upp önskemål om hur man vill ha det 

på fritids, för att fler i åk 2 och 3 ska vilja gå på fritids igen; de elever som går på 
Fritidsklubben har bra idéer som man kanske även kan göra på Fritids, t ex 
”Veckans hjälte och att man har ”mobiltid” schemalagt. 

 



4. Skolans ledord: Trivsel/Trygghet/Kunskap 

- Trygghetsråd 
- TL-programmet 
- Rastboden och ansvar (Annika påminner alla om att man skickat ut ett 

förväntansdokument på Unikum som ska läsa hemma och skrivas under av 
vårdnadshavare och elev (utifrån ålder). Det viktiga är att alla känner till ansvaret 
kring rastboden. 

- Studiero 
- Utvecklingssamtal 
- Unikum 

 

5. Traditioner innan jul 

Annika informerade om att vi har några roliga traditioner att se fram emot under 
december månad. 

- Första advent (måndag 28 dec.) 
- Lucia (8 dec.) 
- Nobeldagen 10 december (firas på skolan fredag 9 december) 
- Julavslutningen (21 dec.) 

 

6. Från respektive klassråd 

Åk 1: Hajgungan saknas. Kan vi få tillbaka den? 

Åk 2: Hajgungan saknas. Kan vi få tillbaka den?  

Åk 3: Önskemål om en till basketkorg bakom idrottshallen, julmust till julbordet, 
julpynt i korridoren, julpynt i matsalen, en ny röd vägg för ev. snöbollskastning. Det 
är viktigt att man inte har sönder det som andra byggt i snö. Man får inte kasta 
snöbollar! 

Åk 4: Önskemål om ”en bryta regler -dag”. Men man får inte bryta regler som kan 
medföra en farar. Klassen önskar att man ska få ha godis och läsk, man får ha 
mobiler i klassrummet. På skolgården önskas fler gungor. En person i klassen sa att 
det var farligt när man går till fotbollsplanen, då det åker bilar där. Man önskar 
bänkar med tak. Pojkarna borde också få en fotbollsdag. Det är stressigt vid matkön. 
Viktigt att alla håller sina tider vid matsituationen. 

Åk 5: Fler valmöjligheter önskas vid maten, en bättre klätterställning. Gungorna 
måste bytas, de gör ont. 



Åk 6: Ingen representant vid mötet. Fredrika hade meddelat Annika att åk 6 missat 
att ha klassråd innan elevrådet.  

 

7. Matsalsfrågor 

- Kan skolan stå för frukt långa dagar? Annika ska se över den frågan. 
- Åk 3 föreslår att de har ”fem viskande minuter” i matsalen. Annika tar detta med 

Ingela. 
- Åk 3 äter alltid ensamma. Ett förslag från eleverna är att åk 4 skulle kunna äta lite 

tidigare för att det inte ska bli så trångt och stressigt i matsalen. Annika kollar 
detta med Ingela och Nisrin. 

-  

8. Nästa elevrådsmöte: 

- Annika bokar in nästa möte och meddelar klasslärare som har klassråd innan 
dess. 

- Förslag är: Torsdag 26 januari kl. 08.00-08.45 

 


