
Elevråd 20170905 

 

Klassrapport:  

1.Massor med saker som är nya.  

2.Jobbar på att det ska vara tystare och att man skyndar sig in. 

3.Lilla aktuellt, kroppen m.m. 

4.Lilla aktuellt jobbar med arbetsro.  

5 Atomer och molekyler  

6 Nytt klassrum , datorer, Hemkunskap. 

 

Frågor till elevrådet. 

Åk 6. Vill ha huvudbonader i klassrummet?  

     Läraren bestämmer om man vill ha en testdag, och sen utvärdera.  

 Tuggummi- många tuggar på andra saker…. Rädd att det kladdas ner, man har ändå chans att vänta 

till 7:an.  

Åk 5. Kingreglerna? Trycker upp fler lappar med Kingreglerna och sätter upp.  

KlassTänk till nästa elevråd om det finns några andra saker vi kan utföra som kan göra det bättre? 

Lingonpengarna- Önskar 5 an ska gå till Diabetesfonden om det ska skänkas till en organisation.  

Åk 4. Kingträning så man lär sig reglerna. Både vuxna och barn! 

Åk 3. Toaletterna fräschare. Vill att man är uppmärksam om det är upptaget! Alla måste tänka sig för. 

Lås och haspar på toaletterna. Berit pratar med  vaktmästarna om haspar.  

Snurra inte på gungorna för de blir förstörda.  

Att man ska vara duktigare att torka av borden i matsalen. Det ska bli rent, inte bara blött. 

Åk 2. Vill att 4 an kommer lite senare till matsalen , vi kollar så det inte blir konflikt. 1 an måste bli 

tystare i matsalen.  

   Rastvakterna saknas vid dungen. Fler rastleksaker vill vi ha. Man får slåss med pinnar. Så sluta att 

använda dem!  

De som kastar och pinnar och stenar på kossorna. Detta måste sluta! Akta stängslet det är el! 

Åk 1- hade inget särskilt 

 

 

 



Konsekvenser när regler inte följs på rasterna: 

Förslag:  

Konsekvens så får man varningar (prickar) får man tre och så får man inte vara med under dagen. 

Om, vi skulle välja att man ska ha ett sånt system tänker elevrådet att det ska vara 3. Men tänk om 

nån luras och dum mot nån? Svårt att hålla reda på? Vi kom inte fram till en gemensam bra lösning. 

Men att sköta sig är en förutsättning att det blir roliga raster. 

Övriga frågor: 

Hur går det med leksakerna som vi önskat? Berit försöker påverka personer i kommunen som har 

hand om att investera i vår skolgård. Det är väldigt svårt att få de saker som önskas. ( gungbräda 

m.m.)  

 

Nästa elevråd: 3/10 kl.10.00 

 


