
Minnesanteckningar Elevråd Järlåsa skola 

Datum: 2020-12-04 

Tid: kl. 08.00-8.40 

Plats: Matsalen 

Närvarande: Annika (rektor) och Angelica (representant från personalen) 

Klass 1: Wilmer och Ella 

Klass 2: Oliver och Lisi 

Klass 3: Oskar och Wila 

Klass 4: Erik och Hanna 

Klass 5: Mica, kouba 

Klass 6: Alvin och Izabella 

Frånvarande: Ingen representant från F-klassen närvarande. 

1. Sekreterare för mötet: Angelica 

- Anteckningar läggs ut på TEAMS och på skolans hemsida 

 

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll  2020-09-09 

- När det är soppa önskas en extra liten tallrik för att inte blanda sallad och soppa. 

- Brickor att äta på önskas; är det möjligt? 

- Önskemål om Våfflor med sylt, om vi inte kastar så mycket mat. 

- Skolgården: Önskemål om nya saker på skolgården. Större klätterställning lekhästar, nya 

bollar. Bord och bänkar om man vill äta lunch utomhus  

- Högre tryck i duscharna. (Annika kollar med skolfastigheter) 

 

3. Information från skolledning 

- Ingen speciell information från skolledningen.  

 

4. Information från Klassråden i resp. klass 

Klass 6: 

- Torkskåp i källaren för klass 6 



- Nya solgården- multiarena BRA 

- Måla i kimgrutrna 

- Nya pingisracket samt bollar 

- Pumpar till bollar.  

- Schackklockor 

- Gräsplanen vid fritidsklubben, får sexorna vara där? 

Klass 5: 

- Basketplanen dra linjer under basketkorg. 

Klass 4: 

- Ny linbana på skolgården vi skidstuga upp mot skogen. Förslag och ekonomi. Den gamla 

är trasig 

- Ta bort klotter på skolan. 

- Mer kingrutor. Flera kingrutor. 

- Vill ha rutschkana, finns det på ritningen? Annars önskemål. 

- Mer buskar och blommor på skolgården. 

Klass 3: 

- Boxningsring inomhus. 

- Plantera räd 

- Mer leksaker i sandlådan, spadar, hinkar 

- Längre lunch elever känner sig stressade i matsalen. 

- Mer korv på menyn. 

- Pizza och hamburgare på fredag om vi sköter oss med matsvinnet 

- Bättre pennor dålig kvalitet? Fler pennvässare. 

- Var kommer rinken vara? och får vi en ny? (multiarena ska byggas enligt ritningen) 

-  Eleverna önskar att det blir ett nät över multiarenan. 

- ”Panna” som finns med på ritningen är en lek. 

Klass 2: 

- Hajgungan ska vara kvar. Finns inte på ritningen. 

- Hur många snurror får vara kvar? Eleverna önskar att dessa blir kvar. 

- Bra med en muren som ska byggas runt lekställningen som man kan sitta på.  

- Stor rund gunga önskas. 

- Flera soptunnor på skolgården!  

- En ny klätterställning önskas 

- Sandlådan vill vi har kvar! 

Klass 1: 

- Basketplan med två korar 

- Nya fotbollsmål alternativt nya nät- dessa behöver bytas ut. 

- Göra fint på skolgården. Städa. 

- Mer sand i sandlådan 

- Pysseldag.  

- Måla om lekstugan vid sandlådan 

- Nya bollar, basketbollar fotbollar samt tennisbollar. 

- Viktigt med fotbollsplan om rinken försvinner’ 



- Önskar hamburgare.  

5. Önskemål om ev. åtgärder 

- Nya lås på toaletterna- tröga att låsa. 

- Prata i klasserna om toaletterna, lämna den som ni vill finna den. 

- Regler som ska gälla i matsalen (tas upp på klassråd och beslut tas vid nästa elevråd) 

 

6. Önskemål om ev. inköp 

- Nya nät till fotbollsmålen 

- Fler torkskåp på plan 2 också 

- Fotbollar, tennisbollar samt fler basketbollar 

- Mer sand i sandlådan 

- Schackklockor 

- Pumpar till bollar 

- Blommor och växter på skolgården 

- Spadar och hinkar till sandlådan 

- Nya duschdraperier till omklädningsrummen, vissa är trasiga 

 

7. Matrådsfrågor 

- Under fem tysta minuter ska man få lämna sin tallrik till exempel när det är pannkaka 

- Mer blandade maträtter  

- Större glas i matsalen.  

- Sitta var man vill. 

- Alternativ till fisk.  

 

8. Övriga frågor 

 

9. Nästa Elevrådsmöte:    

- Torsdagen den 4 februari kl. 08:00 i matsalen 

- Camilla från Köket bjuds in 


