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Elevråd på Rotebergs skola måndagen den 23/9 2019. 
 

 

Närvarande: 
Klass 1: Lisa och Isabelle 

Klass 2: Elsa och Tea 

Klass 3: Axel och Kesia 

Klass 4: Albin och Arvid 

Klass 5: Edvin och Hanna 

Klass 6: Jakob och Melvin 

 

 

Från klassråden. 

Eleverna i årskurs 6 har några frågor med sig: 

- Nätet på basketkorgen är trasigt. 

- Näten på fotbollsmålen börjar bli dåliga och behöver lagas. 

- Vi vill att första rastvakten ska låsa upp rastboden på morgonen. 

- Terese kan hjälpa till att pumpa bollar om det behövs. 

- Se över om det behöver köpas in fler fotbollar. 

 

Från övriga klasser: 

- Önskemål om att få fler och nya leksaker till sanden, hinkar, spadar mm. 

- Fler hopprep och rep att leka häst med önskas. 

- Vill att alla ska tänka på att det behöver vara tystare på lektionerna och i 

matsalen. 

- Det fungerar bra på rasterna, bra stämning och inte så mycket bråk. 

 

Nya lagar i skolan: 

Chris går igenom några nya lagar och regler som börjar gälla i skolan från  det här 

läsåret. 

 Läsa, skriva, räkna  - en garanti för tidiga insatser. 

Det innebär att elever som behöver stöd ska få det tidigt och redan från 

förskoleklass. 

 Förändringar i läroplanerna för att främja trygghet och studiero. 

De nya reglerna talar om att alla elever ska visa respekt för och visa hänsyn mot 

skolans personal och andra elever. Det betonas också att eleven genom egen 

ansträngning och delaktighet tar ansvar för sitt lärande och bidrar till en god 

arbetsmiljö. 

 

Vad innebär de nya reglerna i praktiken? Prata om det i klasserna. 

Jag vill också att ni pratar om det finns platser eller situationer på skolan som känns 

otrygga för någon eller något annat på skolan som man känner rädsla för.  

Läraren antecknar om det. Vi pratar om det på nästa personalkonferens. 

  

Chris sammanfattar: 
Vi pratade om varför fotbollsnäten går sönder så ofta. Vi tror att det mest beror på att 

elever glömmer bort sig och hänger i dem. Då håller inte näten. Jag har pratat med 

lärarna och vi tycker att några elever får försöka laga näten den här gången.  
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De är inte alltför trasiga. Vi kommer att fråga några elever i sexan. Vi får skaffa fram 

material som behövs för att laga näten.  

Elevrådet uppmanar alla att inte klättra eller hänga i fotbollsnäten. 

Ett nytt nät till basketkorgen kommer att beställas. Nya sandleksaker  finns redan och de 

kommer att ställas ut i rastboden. Vi får se över hopprepen och rep till att leka häst med. 

Det kan vi också beställa. 

Tänk på att hjälpa till så att alla får studiero på lektionerna och att inte ha så hög röst i 

matsalen.  

Vi ska hjälpas åt att få en god arbetsmiljö!   

  

 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Chris, rektor 


