
Minnesanteckningar Elevråd Järlåsa skola 

Datum: 2021-09-09 

Tid: kl. 08.00-09.00 

Plats: Matsalen 

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

klasser. 

Närvarande:  Angelica, Annika, Emma (ett tag) 

Klass 1 Måns och Ebba 

 Klass 2 Noomi och Edwin 

 Klass 3 Nicholas och Elvira O 

 Klass 4 Elvira W & Billy 

 Klass 5 Hanna och Vera istället för Erik 

 Klass 6 Thea och Erik 

 

1. Sekreterare för mötet: Angelica 

- Anteckningar läggs ut på TEAMS och på skolans hemsida 

 

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll från den 18/5 

Detta var på gång då: 

- Rastaktiviteter- på gång, hur går det nu? 

- Rastbod- nu klar! 

- TL-programmet- nu igång! 

- Ordning i Biblioteket- nu klart! 

- Fixa pingisbordsschema- nu klart! 

- Fler pingisrack- nu klart! 

- Fortsätt Språkprojekt – pågår ständigt! 

- Planka mellan gungor- önskemålet tas till vidare diskussion. 

 

 



3. Information från skolledning 

- Skolgården och skogen (gränser) 

- Trädklättring- klättra så högt så att en vuxen kan nå din fot, inte högre än så! 

- Korridoren – Vi vill få till ett lugn i korridoren under lektionstid. Det är för mycket 

spring i dagsläget. Elever knackar på till olika klassrum och elever upplever detta 

störande. Vi ska respektera allas behov av studiero. 

- Rastboden är på plats och vi har massor av leksaker där, leksaker som alla måste 

vara rädda om och känna ansvar för. Det man lånar lämnar man givetvis tillbaka. 

Jätteviktigt att påminna alla om. 

- Alla på skolan har ett ansvar för att vi ska hålla fint. Se till att plocka upp och 

städa på och kring din hylla i korridoren. Lämna inte saker på golvet. Ivan ska inte 

behöva plocka upp saker innan han städar. Hjälp honom med detta!  

- Utvecklingssamtalsdagar med Aktivitetsdagar- Utvecklingssamtalen kommer att 

ske via TEAMS under två dagar, 22 och 29 september. 

 

4. Trivsel/Trygghet/Kunskap 

- TL-aktiviteter är igång och alla tycker att det är kul! 

 

5. Från respektive klassråd 

Klass 1 

- Torkskåp i källaren - på gång 

- BMX-bana önskas – Annika svarar att det låter dyrt och kan bli svårt då 

skolgården ser ut som den gör samt att den ska förändras. Klassrådens önskemål 

om förändringar har tagits emot av ansvariga på Kommunen och de ska se vilka 

önskemål som går att genomföra. 

 

Klass 2 

- Inte kasta bollar på taket- ta upp detta i klasserna  

- En till basketkorg och en studsmatta- Annika tar med sig frågan om basketkorg, 

studsmatta är inte aktuellt. 

- En större rutschkana önskas – Vi får avvakta kommunens förändring av 

skolgården. 

- En rink- Det kommer en ny rink. När kan vi tyvärr inte svara på idag. 

 

Klass 3 

- Bra med rastboden       

- Mer hoppstyltor- 10 stycken till har kommit 



- Inte kasta in sakerna i boden! Man lämnar tillbaka lugnt och fint i luckan. Alla 

elevrådsrepresentanter tar upp detta i klasserna! 

- Mer såpbubblor- det är beställt 

- Elever från 3:an och uppåt måste få stå i boden annars hinner inte de lägre 

klasserna låna under lunchrasten. – Boden har öppet mellan 11:15 och 11:45. För 

tillfället är det klass 4-6 som står i boden. 

- Lånesystem - klädnypor önskas- klart! 

- Skogen - De vuxna i skogen får inte prata med varandra utan hålla kolla på vad 

som händer. – Självklart får de vuxna i skogen prata med varandra, men pratet 

får inte påverka det ansvar man har i skogen. Annika och Angelica tar upp detta 

på Lärarmötet respektive Fritidsmötet.  

- Varför finns det plankor i skogen om vi inte får använda dem? – Bra fråga, Annika 

och Angelica tar upp detta med personalen. 

 

Klass 4  

- har inte haft klassråd då Ingela varit sjuk. 

- Ris på golvet - kolla om någon kan sopa efter varje klass. - Annika tar med detta 

till lärarmötet. 

 

Klass 5 

- Nya bestick och glas önskas i matsalen. Besticken är böjda – Emma (från köket) 

upplyser alla om att det är elever som böjer besticken. Sluta med det! Det finns 

massor med bestick och Annika meddelar att vi inte kommer att lägga pengar på 

nya bestick. Vi ska dessutom tänka på miljön och inte köpa nytt hela tiden. Alla 

uppmanas att vara rädda om besticken och INTE böja dem. Säg till dem som ev. 

gör detta! 

- Inte ha keps eller luva på sig i matsalen- Se Trivselreglerna som sitter uppe i 

matsalen. 

- Renare i matsalen, bord, och stolarna. – Detta är Allas ansvar 

- Skogen- längre gräns - gränsen är redan förlängd och kommer inte att förlängas. 

- Gå spåret på lunchen - ta upp på lärarmötet 

- Större skateboards önskas - kolla om det finns möjlighet 

 

Klass 6 

- Inga frågor 

 

 

6. Matsalsfrågor 

- Se klassfrågor ovan! 

 



7. Övrigt 

- Tydligare regler om vad som gäller från lärare och fritidspersonal. 

 

8. Nästa elevrådsmöte: 

- Torsdag 11 november kl. 08.00. 

- Alla klasser uppmanas ha Klassråd innan nästa Elevråd. 


