
Protokoll	  fört	  vid	  Lilla	  Elevrådets	  möte	  den	  21	  november	  2014 
	  

Närvarande:	  
Rektor	  Nina	  Lidfors	  

Katarina	  Hedman,	  mötets	  sekreterare	  
Örnar	  –	  Agnes,	  Leon	  &	  Maria.I	  

Ugglor	  –	  Alice	  &	  Ivar	  
Hjortar	  –	  Samuel	  &	  Vendla	  

Rävar	  –	  Fredrika	  
Giraffer	  –	  Ellen	  &	  John	  

Zebror	  –	  Angelina	  &	  Sebastian	  
	  

F	  -‐	  ÖRNARNA	  
-‐Pulkor	  &	  Stjärtlappar	  önskas	  till	  vintern.	  
-‐Ett	  tak	  att	  stå	  under	  när	  det	  regnar	  ute.	  
-‐Mer	  belysning	  utomhus	  
	  
F	  –	  UGGLORNA	  
-‐Att	  barnen	  ska	  få	  välja	  vilka	  teman	  vi	  ska	  ha	  på	  skolan.	  	  Nina	  föreslår	  att	  vi	  inför	  nästa	  
år	  kan	  rösta	  	  om	  detta.	  
-‐Större	  fotbollsplan	  
Nina:	  Tyvärr	  så	  är	  det	  inte	  möjligt	  med	  en	  större	  plan	  men	  det	  går	  att	  spela	  på	  
Apotekarängen.	  
-‐Mera	  idrott	  på	  schemat	  
Nina:Vi	  har	  redan	  4	  dagar	  i	  veckan,	  mer	  idrott	  än	  så	  kan	  vi	  inte	  ha.	  
	  
1	  –	  HJORTARNA	  
-‐Hjortarna	  trivs	  bra	  i	  klassen	  och	  på	  skolan,	  lär	  sig	  mycket.	  
-‐Vill	  använda	  bastun	  som	  finns	  på	  skolan	  
Nina:	  Vi	  kan	  ha	  en	  bastudag.	  
	  
1	  –	  RÄVARNA	  
-‐Vill	  ha	  fler	  slöjdlektioner.	  
-‐Såpbubblor	  
Nina:	  Föreslår	  att	  det	  kan	  vara	  en	  aktivitet	  på	  Eftis.	  
	  
2	  –	  ZEBRORNA	  
-‐Fler	  pumpade	  fotbollar.	  
-‐Högre	  staket	  vid	  fotbollsplanen	  
-‐Önskar	  att	  de	  kunde	  få	  odla	  någonting	  t.ex	  jordgubbar	  
Nina:Föreslår	  odlingslådor.	  
	  
2	  –	  GIRAFFERNA	  
-‐Omklädningsrummen	  luktar	  illa.	  Det	  är	  ibland	  lerigt	  för	  att	  vissa	  går	  in	  med	  skorna	  på.	  
Nina:	  Omklädningsrummen	  ska	  städas	  2	  ggr/dag.	  
-‐Det	  är	  två	  bänkar	  som	  är	  trasiga	  i	  pojkarnas	  omklädningsrum.	  



-‐Önskar	  fler	  Dominospel	  för	  inomhuslek.	  
-‐Fler	  utomhusleksaker	  
Nina:Vi	  har	  nu	  fått	  tillstånd	  av	  Riksantikvarieämbetet	  för	  	  fyra	  nya	  uteleksaker.	  
-‐Ett	  till	  fotbollsspel.	  
-‐Två	  nya	  lådbilar	  finns	  på	  skolan.	  Nina	  stämmer	  av	  med	  Peter	  varför	  de	  inte	  är	  
färdigmonterade.	  
	  
ÖVRIGA	  ÄRENDEN:	  
	  Fiskespön	  som	  aktivitet	  på	  Eftis.	  
	  Inhandla	  en	  lång	  håv	  som	  vi	  kan	  fiska	  upp	  saker	  som	  hamnat	  i	  vattnet	  med.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


