
Protokoll fört vid Stora elevrådets möte den 25 okt 2016 kl 
9.30-10.25 i Biblioteket. Närvarande: Rebecka, Johan, Alinne, Max, 
Vilda, Thure, Mathea, Linus, Emilia, Hugo, Amanda, Leo Lukas och 
rektor Nina.!

Ärenden:!

Åk 6 Leoparder!

Önskar få elevskåp.!
Ja, i åk 7.!

Kan vi ordna en skolbal i åk 6?!
En bra idé, vi kollar med lärarna.!

Åk 6 Tigrar!

Önskar att omklädningsrummen renoveras.!
Vi lägger detta på önskelistan inför framtiden, nästa byggprojekt 
är högstadiet inklusive slöjdsal m.m.!



Kan man få vara inne på rasterna då det är kallt och regnar 
mycket?!
Om det är kallare än -15° får man stanna inne på rasterna. I 
händelse av regn går man ut - då är det viktigt med regnkläder/
paraply. Det går också bra att ställa sig under regnskyddet.!

Åk 5 Blåvalar!

Eleverna önskar ett klasshusdjur, ödla? Hamster? !
Ingen dum idé men vi måste beakta allergier. Är biblioteket en 
bra plats? Ska Blåvalarna kanske byta klassrum?!

Kan man montera värmeslingor i taket vid regnskyddet?!
Vi kollar, vore toppen i så fall!!

Eleverna önskar att skolsköterskan skulle vara oftare på plats.!
Ja det är viktigt, Nina ordnar med det.!

Åk 5 Delfiner!

Eleverna önskar ha håltimmar :)!
Det brukar vi försöka undvika då vi lägger schemat men det 
händer att det blir håltimmar ibland, speciellt i de högre 
årskurserna.!

Eleverna önskar ha fri dator oftare.!
Lärarna vet att alla uppgifter som görs på datorerna ska vara 
pedagogiskt förankrade. Att ha fri dator medför ett stort ansvar. 
Från åk 6 ökar detta ansvar då man får ta datorn med sig hem.!



Åk 4 Zebror!

Eleverna önskar få ett skumgummihav i idrottshallen.!
Vi kollar om det är möjligt på IP Hammaren.!

Eleverna önskar ett större regnskydd.!
Vi börjar med att placera fotbollsspelet på annat ställe så fler 
ryms in under regntaket.!

Åk 4 Giraffer!

Eleverna önskar få båten tillbaka.!
Ja, vi köper in en ny begagnad eka, vet någon var vi hittar en 
sådan?!

Eleverna önskar får en klätterställning/klättervägg på 
innergården!
En bra idé, vi ska rösta om vad vi helst önskar placera uppe på 
innergåden och sedan ansöka om tillstånd till detta.!

Utöver dessa ärenden konstaterades att småbilar till sandlådan, 
fler bollar och nytt nät till fotbollsmålen behöver köpas in samt 
att trampbilar kunde köpas in till skolan.!

I slutet av mötet informerade rektor Nina kort om 
Gripsholmsskolans framtid, bl.a högstadiets placering.!


