
Elevkåren 6/3

Björnar
1. Det kommer äcklig lukt från köket och matsalen  

Nina: Vi måste kolla ventilationen
2. Handskar till Anu och Susanne när de tar i maten 
3. Gardiner till klassrummen 
Skydda från ljus och värme
4. Vattenmaskinen, ska den vara igång?  
Nina: Vargarna ska sköta sig, vi testar att ha den igång. 

Vargar
1. Hörlurar vid individuellt arbete  

Ninas förlsag: Nina rekommenderar att testa klassisk musik om man lyssnar på musik. Man får 
lyssna från mobilen eller datorn. Man får ta med sig egna hörlurar då vi inte har till alla på 
skolan. 

2. Nya fotbollar och nät bakom målen  
Nina: Vi kan köpa in nya fotbollar. Det blir inga nät bakom målen.

3. Egen lounge till vargar och björnar.  
Nina: Vi har inget utrymme för det. 

6orna
1. Har mycket förhör och prov på samma gång, önskar att lärarna pratar ihop sig så att man inte 

har massa prov på samma gång. 
2. Vill vara inne på rasten för att hinna göra klart läxan.  

Nina: Hellre mindre läxor så att man klarar av det utan att sitta inne på rasten.  
Man kanske kan lösa det så att man får komma tidigare till skolan och sitta utanför Katarina. 

3. Idrott på IP innan mandarin så att de inte hinner till lektionen.  
Nina: Ber Axel och Tyra att prata med Sofia om de kan börja kinesiskan 15 min senare

Åk. 7
1. Behövs haspar till toaletterna 
Nina: David ska se över toaletterna på skolan så att det finns haspar på alla
2. Vill gå till kiosken på parkeringen när den öppnar.  
Nina: Åk. 7 får gå till kiosken under rasten då de skött sig så bra under skolåret
3. Alla klockor på skolgården går olika  
Nina: David får i uppgift att synkronisera 
4. Önskar att få ta mer mat än de lägre årskurserna
5. Hör inte brandalarmet från sitt klassrum, gäller även för åk 6 och vargarna. Gäller även i NO-
labbet. 
Nina: Brandvarnare till de klassrummen, måste även kolla över hela systemet
6. Mer tidningar till loungen  
Nina: 7orna får ta med sig egna tidningar
7. Förslag till elvens val: Gitarr, Läxhjälp, Drama, Idrott, Hemkunskap, Skoltidning, Bild
8. De som lånar deras klassrum ska lämna det som det var när de kom. 
9. Mer varierad vegetarisk mat. Skriv även den vegetariska maten på whiteboardtavlan

Bra grejer från åk. 7
10. Maten är bättre
11. De nya stolarna är bekväma
12. Loungen är mysig


