
Elevråd 6-9  -  Uppis

Datum: 1/9-22
Närvarande: 6A,6B,6C,7A,7B,7C,8A,8B,8C,9A,9B, 9C och Jamil

Diskussion/
Beslut

Ansvarig Svar från
skolledning

Frågor från
klassråd

6orna: Tillåtelse att gå
utanför skolgränsen
Jamil svarar: Nej bara
7orna och uppåt får
lämna skolområdet

Mobiler på rasterna?
Jamil svarar: Ny lag
som kräver mobilfri
skola.

Bättre ventilation hos
årskurs 6

Använd önskelåda för
maträtter mer.
Jamil tar med Åke.

Uppis tar kontanter
eller swish
Jamil svarar nej bara
kort kontanter är för
bökigt och swish går ej
pga mobilfritt

7orna

Ventilation på hela
övervåningen
Tas med Monika och
Mernush



8orna

När kommer det nya
skåp?

Fler cykelställ.

Hitta lösning för
parkering av el skotrar

Övervakningskameror
/ökad säkerhet vid
cykelställen.

9orna

Parkering för moppebil
och mopeder. Får man
böter isfall när och
var?

Till klassråd för
diskussion

Info ifrån ledningen:

Ha matråd inför nästa
möte

Satsning på
uppfräschning av
utsidan av uppis
byggning av pingisbord
och platser

Gratis mensskydd
kommer nu finnas i
uppis och hos alla
arbetslag. Automater
finns ej.

Nya möbler och spel
kommer att komma till
uppis.

Arbetsmiljöfrågor/
matråd

Studiefrågor



Övrigt

Datum: 6/10-22
Närvarande: 6B 6C 7A 7B 7C 8C 9A 9B 9C

Diskussion/
Beslut

Ansvarig Svar från
skolledning

Frågor från
klassråd

Vi har tagit upp svaren
ifrån Monika med
elevrådet.

9orna och 8orna
kommer med förslag

Tips från elevråd är att
ha mensskydd
tillgängligt på tjejernas
omklädningsrum.

År6
Använd förslag ur
önskelådan i matsalen
på fredagar.

År7
Önskar mindre
vegetariska alternativ

Andra saker ska visas
på bildskärmarna i
korridorerna.

Önskar mer mjukt
bröd och fler
smörpaket.

År8



Fyll på de laktosfria
kylarna.

Skåp luktar när det är
blött, vad kan man
göra? Behöver förslag.

År9

Maten ska inte vara
slut när 9årna har
mattid.

Senare mattider.

Behöver fast tid för
borttagning av mat.

Spara mat åt de äldre,
trötta på att äta rester.

Till klassråd för
diskussion

Jamil bjuder in Åke till
nästa elevråd. Ta med
matfrågor tills nästa
möte.

Arbetsmiljöfrågor/
matråd

Studiefrågor

Övrigt


