
Minnesanteckningar Elevråd Järlåsa skola 

Datum: 2022-02-17 

Tid: kl. 08.00-09.00 

Plats: Matsalen 

Närvarande :  

Åk 1 Måns, Ebba 
Åk 2 Sigrid, Kelly 

Åk 3 Nikolas, Elvira 

Åk 4 Billy, Elvira 
Åk 5 Liam, Ance 

Åk 6 Isak, Walter 
Rektor Annika 

Skolkurator Frida 
Från köket Camilla (var med under punkt 7) 

 

1. Sekreterare för mötet: Frida 

- Anteckningar läggs ut på TEAMS och på skolans hemsida 

 

2. Från föregående minnesanteckningar den 11 november 2021. 

- Ordning och reda i korridorerna! Det har blivit mycket bättre, men alla håller 
med om att det kan bli ännu bättre. Vi hjälps åt att påminna om detta. 

- Gemensamma Trivselregler – klasserna har nu skickat in sina förslag och idag ska 
vi enas om hur de ska se ut. 

- Värdegrund dvs hur vi beter oss och är mot varandra. 
- Rastboden- vi kommer fortsätta att arbeta med rastbodsvärdar så snart vädret 

tillåter.  
- TL-lekar kommer att erbjudas flera dagar inom kort. Ulla kommer att hjälpa 

Angelica här nu när Pernilla arbetar som lärare i åk 2. 

 

3. Information från skolledning 

- Mikaela och Nisrin; nya lärare på skolan 
- Tomas: ny idrottslärare 1-6 



- Vi har haft många sjuka lärare och därmed många vikarier, pga pandemin. Vi 
hoppas att det ska bli bättre nu. 

- Skogen är just nu avstängd då elljusspåret dras om. Snart kan vi öppna delar av 
skogen och leka där igen. Modulbygget kommer att hålla på till sommaren. Band 
kommer sättas upp i skogen för att visa var gränserna går och staket kommer 
sättas upp där man absolut inte får gå. Viktigt att respektera dessa markeringar. 

 

4. Trivsel/Trygghet/Kunskap 

- Utvecklingssamtal är påbörjade och kommer fortsätta vissa dagar efter 
sportlovet. 

- TL-aktiviteter på gång igen 

 

5. Beslut om skolans Trivselregler 

- Se sammanställning från klassråden. Vi gick igenom sammanställningen och 
kunde godkänna den. 

- Vi lägger in en punkt om ”spring i korridoren”.  
- Påminnelse om Trivselregler i matsalen. Viktigt att alla känner till dessa också. 

 

6. Från respektive Klassråd 
 

Åk 1 har ej några punkter. Har de haft Klassråd? 

 

Åk 2 Det finns gömda smörpaket under dukar och i vaser,  

De vill ha fler saxar (vi ska se över det om det fattas) 
 

Åk 3 Vid snöberget och i pulkabacken är det viktigt att alla ska respektera 
varandra.  

Man önskar fler vuxna vid snöberget. (Alla personal har gul väst och 
vi uppmanar elever att säga till personal om något händer, men vi 
ska ha en personal nära snöberget).  
 

När blir skolgården klar? (skolgården kommer ta några år för att få 
klar) 
 



Om andra elever frågar om man kan få vara med så ska alla få vara 
med.  
 

Åk 4 Åk 4 vill ha bättre ordning i korridoren,  

Önskar godare mat (önskevecka? )  

De vill göra sittdynor i slöjden (de uppmuntras att prata med 
Monika) 

se över att det ser fint ut på väggarna tex. spackla väggarna (kan 
vara ett projekt för sommaren),  

Byta ringsignal för den är så gäll( vi tar med frågan)  

Vara inne på rasten (togs upp på lärarmötet) 

Inte böja besticken (Att köpa nya bestick kostar pengar, pengar som 
kan användas till roligare saker. Säg till en vuxen direkt när du ser att 
någon böjer bestick)  
 

Åk 5  Snöregler:  Åk 5 berättar om sitt förslag på snöregler och tips om att 
det ska finnas en plats för snöbollskrig. (Annika tar med detta till alla 
lärare för att prata vidare om)  

Killarna vill ha luva på sig i matsalen. 

Åk 5 vill att matsalspersonalen ska servera den vegetariska maten på 
buffén. 

De önskar en variation av grönsaker och att man inte blandar för 
mycket. 

De vill ha vanligt smör, typ bregott.  

Nya bestick, större glas.  

De vill att det ska finnas bindor på toaletterna och önskar ha tjejtoa 
men de ser även problemet med ha tjej- och killtoaletter då det 
finns elever som inte känner sig som något kön. (Det är jätteviktigt 
att ni aldrig kastar pappershanddukar i toaletterna samt att man 
städar efter sig.)  

De vill ha skåp i korridorer, elever snokar och tar saker.  

Bygga ett tag på skolgården (Det kommer med ny skolgård)  



De vill kunna låna paraplyer i boden (Annika tar med frågan),  

De vill ha studsmatta, rullskridskor, cykel.  

De vill ha en spexvecka. 

 
Åk 6  Har inga punkter. Har de haft Klassråd? 

 

 

7. Matsalsfrågor 

- Ny personal Sofia börjar vecka 8. Camilla och Sofia kommer jobba tillsammans i 
köket. 

- Komihåg Trivselreglerna! Nystart efter Sportlovet. Nu måste vi följa 
matsalsreglerna så att vi kan få det riktigt trevligt och fint i matsalen. 

- Det kommer att bli fast placering i matsalen, klassläraren gör placeringen. 
- I April eller Maj blir det önskevecka.  
- På frågan om köket kan ”ställa fram den vegetariska maten” svarar Camilla att 

det ska försöka få till det. 

 

8. Nästa elevrådsmöte: Torsdag 21 april kl. 08.00.  

- Innan nästa Elevråd har samtliga klasser Klassråd där man går igenom dessa 
minnesanteckningar och tar upp ev. nya frågor i klassen. 

- Klassrådsrepresentanterna tar sedan med dessa frågor till Elevrådsmötet. 

 


