
Minnesanteckningar Elevråd Järlåsa skola 

Datum: 2021-02-04 

Tid: kl. 08.00-8.40 

Plats: Matsalen 

Kallade: Angelica (personal), Annika (rektor), Camilla (Köket), elevrepresentanter från alla klasser 

Närvarande: Angelica (personal), Annika (rektor) Camilla(Köket) 

Förskoleklass: Måns, Ebba 

Klass 1: Alvin, Lilly 

Klass 2: Vide, Kristian 

Klass 3: Oscar, Alicia N 

Klass 4: Freja, Erik 

Klass 5: Mika, Kuba 

Klass 6: Ej närvarande men anteckningar finns från klassen. 

 

 

1. Sekreterare för mötet: Angelica 

- Anteckningar läggs ut på TEAMS och på skolans hemsida 

 

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll 20-12-04 

- Annika har skickat in alla önskemål om skolgården till ansvariga på Uppsala kommun 

- Punkt 6 önskemål; var är vi? 

- Högre tryck i duscharna- Kolla med skolfastigheter om det är åtgärdat. De flesta klasser 

har idrott utomhus nu så duscharna har inte använts på ett tag. 

- Regler i matsalen- ta upp i klassråd- det har dom gjort. Se punkt 6 nedan! 

 

3. Information från skolledning 

- Syftet med Elevråd (från önskelista till delaktighet)-  
- Trygghetsteam finns på skolan: Skolsköterska (Christina), Katarina (lärare årskurs 2), 

Fredrika (lärare i årskurs 4), Olivia (skolkurator) 



- Rastaktiviteter (Personal på Fritids ansvariga). Rastaktivitet är pausad för tillfället då 
snön erbjuder så bra fri lek. Eleverna åker skridskor, leker i den stora snöhögen, leker i 
skogen samt åker pulka i backen. Senare i vår kommer rastaktiviteterna startas upp. 

- Ordning och reda (utomhus och inomhus, alla har ett Ansvar) Prata i respektive klass att 
alla måste ta sitt ansvar för att skolan ser trevlig ut. 

- Utvecklingssamtal på TEAMS (visa era föräldrar Unikum innan!) Samtalen kommer att 
ske under skoldagen. 

 

4. Klassråd på skolan 

- Hur går de till? 
- Vad tas upp? 
- Hur vill ni ha dem? 

 

5. Från respektive klass 

Årskurs 5 

- Snöbollskrig på en bestämd plats under rasten. 
- Vi önskar fler och större hjälmar och skridskor 
- Plastmuggar eller liknande under rasten om man blir törstig 

Årskurs 4 

- Förslag på att äta i klassrummet så det inte blir så fullt i matsalen. 
- Fler rätter samma dag exempelvis när det är fisk. – svar från Camilla- 3 veckors intervall 

för att eleverna ska lära sig känna igen maten. 
- Ta med egen matlåda till skolan 
- Hjälpmedel på isen för att lära sig att åka. 
- Bänkar runt isen där man kan sitta och byta om. 
- Pulkabacken-  Sätta upp regler vid ytterdörren om vad som gäller. Önskar att det alltid 

är en personal vid backen som håller koll 
- Mera bänkar på skolgården- önskemål har skickats in till kommunen. 
- Ta av sig skorna innanför dörren och bära skorna för att det inte ska bli blött. 
- Städa korridoren 1 gång/vecka 
- Skåp i korridoren istället för hylla.  
- Trångt i korridoren på övervåningen -kanske kan se över möbleringen så det blir mer 

plats. 
- Ta bättre hand om biblioteket, ofta stökigt. 
- Önskemål om att mellanstadiet ska få ha sin mobil på rasten, för att lyssna på 

exempelvis musik. 

Årskurs 3 

- Nya persienner i klass 3 – Se över alla persienner i skolan- ta upp med skolfastigheter 
- När kommer skolgården vara klar?  Svårt att säga men ett par år får vi räkna med.  



- Fler rätter att välja på samma dag. Vegetarisk mat finns i köket 
- Nya leksaker ute-  Utlåningsbod kommer att fixas med ett utlåningssystem 
- Fler skridskor och skidor 
- Kommer skogen få vara kvar? Troligtvis kommer inte skogen att påverkas av nya 

bygget av förskolan 
- Önskar skåp istället för hyllor. 

Årskurs 2 

- Större barn knuffas i backen 
- Vissa barn känner sig stressade i matsalen då nästa klass kommer in och ska äta. Längre 

lunch? 

Årskurs 1 

- Snöbollskrig på angiven plats på skolgården 
- Mycket spring i korridorerna utanför klassrummen. 
- Mer leksaker, ny klätterställning, brädor att bygga kojor med (se tidigare svar från 

Annika) 

Förskoleklass 

- Mer gungor, större klätterställning (se tidigare svar från Annika) 
- Mer leksaker till klassrummet leksakskök, leksakmat. 

 

 

6. Matrådsfrågor 

- Camilla berättar om Uppsala kommuns skolors gemensamma mål. 100% ekologiska 
råvaror. Vi är nu uppe i 60%!! 

Önskelista MAT:  Köttbullar med potatismos och brunsås, sushi, pizza nudlar, kinamat, korv 
med bröd, chicken kebab, vegetariska köttbullar, stuvade makaroner, kladdkaka med 
grädde, hamburgare varje fredag samt pannkaka varje torsdag 

Övrigt matsalen: 

Större avfallshinkar 

Fler maträtter att välja mellan, exempelvis när det serveras fisk. Camilla svarar- Vegetariskt 
alternativ går att få om man säger till i köket. 

 

 



Regler i matsalen ska sättas upp. 

Förslag: 

• Ingen mössa eller luva 

• Hålla snyggt 

• Sitta still vid sitt bord 

• Äta upp maten som man tagit åt sig 

• Hålla snyggt på buffen 

• Städa på sin plats 

• Skjuta in stolen 

• Torka upp om man spiller 

Reglerna tas upp och gås igenom i respektive klass. Finns tillägg? Klassläraren skickar till 
Annika som sammanställer och sedan lämnar till Camilla i Köket. Reglerna ska sedan sättas 
upp i matsalen. 

 

7. Övrigt 

 

8. Nästa elevrådsmöte blir: Torsdag 8 april kl. 08.00 i skolans matsal 

  


