
Elevråd 7 -9 v 41 
Närvarande: 
Dagordning:  

Val av ordförande: Sofia Gössner åk 9  
Vilka temaområden vill klasserna arbeta med?  
 
 

  Diskussion/ 
Beslut  

Ansvarig   Svar från 
skolledning 

Frågor från 
klassråd  

Trygghet 
- År 9 föreslår 

fler 
skyddsronder 

- Städningen 
brister ibland 

- Bristande 
arbetsro på 
lektioner kan 
skapa en känsla 
av otrygghet  

Likabehandlingsplan
en 

- Lite varierande 
hur bra koll 
elever har på 
planen 

   

Till klassråd för 
diskussion  

Skolreglerna 
- Presentera och 

diskutera på 
klassrådet 

   

Arbetsmiljöfrågor/
matråd   

Schema 
- År 7 upplever 

att skoldagarna 
är för långa  

  Vi följer timplanen.   

Studiefrågor   Trygghet - diskussion i 
bikupor kring 
tryggheten på skolan.  
Genomgång av skolans 
regler. Vad tänker 

   



elevrådet om dem?   
- Varför får man 

inte ha jacka på 
lektionerna? 
Svar: Det skapar 
en känsla av att 
man är på väg 
ut, men det är 
en 
definitionsfråga 
och en 
diskussion att 
föra.  

- Skoförbudet 
finns för att 
värna om 
golven, och för 
att skapa en mer 
hemtrevlig 
känsla. Lyft 
frågan på 
klassråden. 

- Ibland leder inte 
regelbrott till 
någon 
konsekvens=ko
nstig signal 

- Det är viktigt att 
ha lås på 
skåpet/skåpen 

Övrigt   Matråd 
Louise ska boka in ett 
matråd. Vi återkommer 
om datum. 
Parkering 
Fler cykelställ och 
mopedparkeringar 
önskas. Går det att ha 
uppsamlingsplats vid 
Hästhagen?  
Projektor 
Projektorn i R1 ska 
bytas ut 
Klotterplank  
År 8 önskar någon form 
av klotterplank 
Boxningsring 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kommer inte 



År 9 önskar en 
boxningsring till 
idrotten 
Klassrumsplacering 
År 7 vill få välja sina 
egna platser 
 
 
 
 
Bibliotek  
År 8 opponerar sig mot 
att Kajutans allrum ska 
göras om till bibliotek 
för 7-9 
 
 
 
 
 
Fruktstund 
År 8 önskar fruktstund 

kunna ha en 
boxningsring på 
idrotten.  
Vi har bestämda 
platser i 
klassrummen då 
det främjar 
trygghet och 
arbetsro.  
 
Vi ser att det är 
viktigt att öka på 
möjligheten till 
häng i Uppis 
under vårterminen. 
Det är även viktigt 
med ett tystare 
alternativ för hela 
7-9.  
 
Lyft fruktstunden 
med medtagen 
frukt med era 
lärare  

 


