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Elevråd på Rotebergs skola måndagen den 24/9 2018. 
 

 

 

Närvarande: 
Klass 1: Oskar Forsblom och Astrid Uhras 

Klass 2: Oscar Hildingsson och Julia Johansson 

Klass 3: Pelle Lind och Mellwin Öst 

Klass 4: Linnéa Eriksson och Oscar Jonsson 

Klass 5: Simon Karsbo och Amir Abdelrahim 

Klass 6: Ingen representant, men sexan har lämnat sina synpunkter 

nerskrivna på papper. Klassen var på bad. 

 

 

Från klassråden 

Klassråden har pratat om platser på skolan, både inne och ute, som eleverna kan uppleva 

läskiga eller känna sig otrygga på. Följande platser har lyfts fram: 

 

o Skogen. 

– Man kan snubbla på rötter och stenar.  

– Det kan låta konstigt i skogen. 

– Läskigt runt ladan/rökbastun. 

– Det är lite läskigt när det är isigt och mörkt på vintern. 

– Det kan finnas glasbitar. 

o Nere vid rödbyggnaden. 

o Flaggleken när det blir för hårda tag. 

o Runt fotbollsplanen och omkring fotbollsmålen, man kan få hårda skott på sig.  

o Gymnastiksalen när lyset eller om lyset släcks. 

o Det känns läskigt när det är mörkt i skolbiblioteket när man går förbi. 

o I korridoren, när några gömmer sig och skräms, på väg från lunchen. 

o På gaveln vid personalrummet. 

o Ibland i uterummet. 

När det regnar och många är under lilla taket brukar det alltid vara någon som 

gör illa sig. 

 

Viktigt att vuxna får reda på och känna till de platserna som upplevs otrygga av 

eleverna. Vuxna kan prata om ställena och vara mer med eleverna där, även bra för 

faddrarna att känna till.  

 

Övriga frågor: 

Klass 1: 

- Toaletterna känns inte fräscha. 

Klass 3: 

- Bra med egna klassfotbollar. 

- Klassen önskar fler bollar till handboll och fler basketbollar. 

- Påminner att alla ska ta in leksakerna efter sig. 

- Fräschare toaletter. 

- Vi behöver nya skohorn. 

- Bråk ibland på rasterna. 
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- Cykelställen vid övre cykelparkeringen har blivit böjda. 

- Det skulle vara roligt med fler pinnar att kunna bygga kojor med. 

Klass 4: 

- Fräschare toaletter. Många rycker i handtaget istället för att se efter om det är 

låst och rött. Ibland är det inte spolat. 

- Någon/ några har mobiler i skogen. 

- Ofräscha duschar hos tjejerna. 

- När femmorna kommer in i klassrummet blir det jämt så stökigt och pratigt och 

vi får ingen arbetsro. 

- Idrotten fungerar bra men bilden är stökig. 

Klass 5: 

- Pojkarnas duschar känns inte heller så fräscha. 

 

 

Chris sammanfattar: 

Flera säger att toaletterna inte känns fräscha. Vi pratar mer om det. Toaletterna städas 

varje dag av städerskan. Vi är många elever och då blir det viktigt att var och en som 

går på toaletten under dagen ser till att det är fint när man går därifrån, spolar, lägger 

pappershanddukar i papperskorgen sköljer rent handfatet mm. Vi tror att många har för 

bråttom och slarvar med att göra det. Påminner alla elever om det så blir det säkert 

bättre och trevligare att gå på toaletterna!  

Chris och idrottslärarna får kolla upp duscharna, det kan vara lika som med toaletterna, 

att ni elever har för bråttom och glömmer att städa efter duschningen, skrapa vatten mm.  

Då blir det inte trevligt för de som kommer efteråt.  

Duscharna städas också varje dag av städerska. 

Önskemål om bollar till handboll och basket finns. När det gäller önskemålet om att få 

pinnar till kojor så får jag som rektor säga att projekt med kojbyggen har visat sig inte 

fungera bra på rasterna och med många elever, bättre att välja andra aktiviteter.  

Skohorn är inköpta och finns vid varje ingång. 

Chris kollar på vad som hänt med cykelställen, de kan rättas till av vaktmästaren. 

En fråga kom upp om mobilerna, varför får vi inte ha mobilerna på rasterna? 

Vi pratar om att det är ett beslut som har tagits och gäller alla på skolan att mobilerna 

inte ska användas under skoldagen, mobiler som tas med samlas in på morgonen av 

klassläraren. 

När det gäller den gamla ladan i skogen s.k. rökbastun, så får inga elever vara nära den 

och leka, staketet runt har fallit sönder, det är inte skolans mark där ladan ligger. 

Skolans mark är längre ner, ungefär halva skogen. Vi får vara på marken där ladan står 

men inte vara nära så att något skadas på ladan. Det kan vara svårt när det inte längre 

finns något staket men prata om vad som gäller i klasserna så alla får veta och prata om 

vad som är skolans mark. Halva skogsmarken hör till Hammars gård.  

 

 

Nästa elevråd planeras till 19/11.  

 

 

Vid anteckningarna 

Chris, rektor 


