
Elevråd 20170410 

Närvarande  

Wilmer och Tova åk 1, William och Milla åk 2, Johannes och Ebba åk 3, Wilmer och Elvira åk 4, Liam 
och Nora åk 5, Gustav och Evariste åk 6. Berit  

Bollar  

På rasten samlades alla bollar på skolan ihop. Det kom in 73 bollar  

Varav: 

1 pingisboll, 1 badmintonboll, 4 bandybollar, 8 lekbollar(små), 24 tennisbollar, 17 innebandybollar, 9 
fotbollar, 8 basketbollar och 1 rugbyboll. 

Vi bestämde att det till varje klass skulle delas:  

1 fotboll 

1 basketboll 

3 tennisbollar 

2 innebandybollar 

1 lekboll (liten)  

Bandybollarna (de hårda) lämnar vi till Peter och de andra bollarna får Fritids ha hand om.  

NU, kan varje klass tala om de saknar boll eller om den gått sönder.  
KOM IHÅG! Märk era bollar bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Saker från klasserna:  

Åk 1 

Toalåset krånglar (vi ber vaktis)  

Vi vill att gungorna höjs 

Vi gillar inte att rasterna delas i varannan vecka.  

Skjut inte bort andras bollar när de leker med dem.  

Åk 2 

- Vill ha fler olika frukostar att välja på. 

Åk3  

- Ringklockan önskar de ska ringa ut likväl som in.  
- Klätterställningarna använd nu vid lek med hästar så att de inte går att klättra på. Vi vill ha 

fler klätterställningar, eller att man leker häst på bättre ställen.  
- Plastmuggar att dricka vatten ur i omklädningsrummen. 

  



Åk 4 

- Hade inget denna gång 

Åk 5  

- Det som kommer upp på elevrådet får man inte reda på om det har hänt något. Som 
exempel har de önskat dessert på fredagar, men inget hänt!  
Berit berättar att hon skrivit Till Kostchef Kajsa, men det är allt. Nästa möte på skolan med 
Kajsa ska vi höra efter ordentligt om det finns möjlighet.  

- En graffitivägg vilken man kan måla på vill några ha på skolan.  

Åk 6 

- Saknar att man får önska maträtt.  

 

 

 

 

 

 

 

 


