
Minnesanteckningar Elevråd Järlåsa skola 

Datum: 2021-11-11 

Tid: kl. 08.00-09.00 

Plats: Matsalen 

Närvarande: Annika (rektor) och Frida (skolkurator) 

Åk 1 Måns och Alexander 

ÅK 2 Elis och Yasmin 

Åk 3 Nickolas och Elvira 

Åk 4 Billy och Elvira 

Åk 5 Liam och Ance 

Åk 6 Max och Erik 

 

1. Sekreterare för mötet: Frida 

- Anteckningar läggs ut på TEAMS och på skolans hemsida 

 

2. Från föregående Minnesanteckningar den 9 september. 

- Vi pratade studiero 
- Lugn i korridoren 
- Allas ansvar att hålla fint 
- Önskemål om en till basketkorg alt. flytta den som finns? (Annika ska kolla på 

detta igen) 
- Fler hoppstyltor önskades; är nu inköpta (De är tyvärr trasiga nu, då andra elever 

förstört dem. Nya regler att man ska bara hoppa på asfalten, kanske ett 
begränsat område) 

- Böjda bestick… 
- Önskemål om att få gå spåret på lunchen – Svaret är nej. Vi vuxna har sk. 

Tillsynsansvar. 
- Åk 6 (ej åk 5) får gå och spela fotboll, om de frågar en vuxen först. 

 

 



3. Information från skolledning 

- Ordning och reda i korridorer. Det har blivit bättre, men det kan fortsätta att 
förbättras.  

- Det finns behov av en omstart kring vår Värdegrund; hur vi ska vara mot 
varandra, vad vi säger och hur vi är rädda om skolans saker och varandra.  

- Utarbetande av gemensamma Trivselregler (ska ha diskuterats i klassråden). 
Klasserna har med sig förslag som nu ska sammanställas. 

 

4. Trivsel/Trygghet/Kunskap 

- Rastboden (schema, ordning, ansvar och respekt)  
Info från elever: Elever tar bär och kastar på boden och kladdar med bären. 
Eleverna önskar att en vuxen alltid ska vara närvarande vid rastboden. Schemat 
tycker eleverna fungerar ganska bra. Eleverna önskar igen fler regler för 
hoppstyltor och skateboards. Eleverna önskar att det blir rättvist med pulkorna 
så att alla får möjlighet att åka, de vill även ha regler där. Eleverna vill att de ska 
bli tydligt om man tar med en egen pulka så att ingen tar den. Vid pulkabacken 
vill eleverna att staketet fixas så eleverna inte skadar sig.  De vill att en personal 
är vid pulkabacken så att eleverna inte åker på varandra. När elever bygger gupp 
så kommer stenar fram vilket gör att de förstör pulkorna. De vill gärna att de tar 
snö längre bort och inte i backen. Snö-regler eleverna tar de till sin klass.  
 

- TL-aktiviteter 
Det finns möten, men folk glömmer bort dessa och även att de ska hålla i en lek. 
De säger att pappret blir nedrivet så att eleverna glömmer bort när de ska ha TL- 
aktiviteten.  

En större lapp för TL -aktivitet behövs och det behöver vara tydligare att det 
finns en TL-aktivitet.  

De vuxna TL-ansvariga är inte med i leken, vilket är tråkigt.  

Elever önskar att de vuxna påminner om TL-aktiviteten.  

ÅK 6 får ta upp i klassen om aktiviteter.  

Kludd blir tagna från väggarna och bilder ramlar ner då eleverna vill leka med 
kluddet.  
 

- Skolans Trivselregler. Alla årkurser har tagit fram olika trivselregler som de tycker 
är viktiga i deras klasser. Dessa lämnas till Annika. 
Fråga: -Vad händer om man förstör skolans saker? (Annika tar med frågan till 
personalen) 
 



- Eleverna säger att de blir utsläppta tidigare på 09.15-rasten. Inga vuxna finns ute 
då och det minskar tryggheten, enligt eleverna. 

 

5. Från respektive Klassråd 

Åk 1- ingenting att ta upp 

Åk 2- önskar fler hålslag, bättre arbetsr, bänkar på gården sitter fast med kedjor och 
folk ramlar nu på dem, påminnelse om att ställa upp skorna för Ivans skull! 

Åk 3 – ingenting att ta upp 

ÅK 4 - högtalare på fritids. Önskemål om att TL-ansvariga ropar ut TL-aktivitet (vuxna 
förbereder.) 

ÅK 5 - vill ha luvor på i matsalen, större glas då det blir krock där, de vill ha uteskor i 
matsalen.  Det är viktigt att alla respekterar hur mycket mat man kan ta så att den 
inte tar slut, då lågstadiet får godare mat. (Annika flikar in att det kan vara gårdagens 
rester som tagit slut när mellanstadiet kommer, men det finns alltid mat till alla). De 
vill köpa fler pulkor och hjälmar. Eget ställe för sina egna pulkor. Skönare stolar, 
bänkar med lådor eller som går öppna. Vill ha skåp i omklädningsrummen. I 
omklädningsrummen nya klockor då eleverna slår med skrapan på klockorna. 
Spegeln i tjejernas omklädningsrum är trasig. Krokar för handdukarna vid duschen, 
nya draperier önskas. 

Åk 6 – ingenting att ta upp 

 

6. Matsalsfrågor (Emma på plats) 

- Lugn och ro i matsalen 
- Alla har ett ansvar att hålla fint i matsalen 
- Elever och Emma tycker inte att det blivit lugnare i matsalen. Det finns elever 

som hoppar mellan borden. Eleverna tycker inte lärarna säger till tillräckligt 
mycket. 

- Emma vill att de ska vara trevligt och önskar att det blir trevligt för eleverna.  

7. Övrigt 

 

8. Nästa elevrådsmöte: 

- Torsdag 27 januari 2022 kl. 08.00-09.00 i skolans matsal. 


