
Elevråd V.40 
 

Dagordning 
 

 Alla hälsas välkomna 

 Husmor informerar 

 Elevrådsutbildningen 

 Elevskyddsombuden informerar 

 Besök av Kultur & Fritid 

 Övriga frågor 

 Mötet avslutas 
 

 Det har blivit väldigt långa köer till matan den här terminen. Det 
kommer många fler barn från Lilla Sätra. Det finns vissa elever som 
tar mer mat än vad man får. De läser inte på tavlorna som visar 
hur mycket mat man får ta. Om man kommer tillbaka efter 12.00 
så får man ta hur mycket mat man vill.  Det är begränsade 
portioner för att maten ska räcka till alla. Det har blivit väldigt 
smutsigt i matsalen den här terminen. Det är många elever som 
slänger papper och mat på borden och sen plockar de inte upp 
den. 

 
Toaletterna har också blivit väldigt smutsiga. Elever slänger papper 
och pumpar ut tvål på golven. De har varit tvungna att stänga flera 
toaletter pga detta problem. Kan lösningen vara att man skaffar en 
toalett till varje klass? När det finns en papperskorg varför slängs 
det då pappar utanför? 
 

 Vi på elevrådet tyckte att elevrådsutbildningen var väldigt 
intressant och lärorik men lite långtråkig. 

 

 Efter elevrådsutbildningen så var åttorna på 
elevskyddsombudsutbildning och vi tyckte att den var väldigt 
intressant och lärorik. Elevskyddsombuden är: Natsinet 8C, 
Solyana 8C, Bamo 8C, Hanna 8B, Signe 8B, Ebba 8A och Fadi 8A. 
Kontakta oss gärna om ni ser något problem med skolans miljö.  

 



Vi har varit på möte med Ulf Åkerman han är de vuxnas 
skyddsombud. Och vi har diskuterat duschproblemet med 
honom och nu så ska vi ta tag i det här problemet på riktigt. 
 

 Vi i elevrådet kommer få besök av Kultur & Fritid 
någon gång framöver.  Vi kommer att diskutera 
Gavlehov och duschproblemet. 
 

 8A vill ha en bänk/soffa i trappuppgången mellan 8As 
och 8Bs klassrum. Sherin kontaktar Ulla. 

 

 6C vill ha mer modernaspråktid och idrottstid. 
 

 Toaletten vid träslöjden är trög att öppna från insidan. 
Elevskyddsombuden kollar det.  

 

 Det är väldigt mycket parfymdoft i korridorerna p.g.a. 
att många sprutar på sig parfym där. Det får man från 
och med nu inte göra pga att det kan finnas elever 
som antingen är allergiska eller har astma. 

 

 Omklädningsrummen på idrotten är obehagliga pga 
att vissa sitter där med mobilerna och tar kort och 
filmar.  Detta blir en stor punkt på nästa 
elevrådsmöte. 

 

 Vi vill ha speglar i omklädningsrummen. 
Elevskyddsombuden kollar det. 

 
Nästa möte: V.43 
Ordförande: Rabia 9B 
Sekreterare: Ebba 8A 
 
MVH Elevrådet 
 

 
 


