
Elevkåren !
Närvarande 

Klass 7 - Oliver och Elvira 
Klass 6 - Tyra och Axel 

Vargar - Melvin och Emilia 
Bjrönar - Tilde och Herman !

Ordförande: Rektor Nina Lidfors 
Sekreterare: Biträdande rektor Stefan Häggman !!

Viktigt att man trivs på skolan för att kunna lära sig.  
Ta kontakt med oss på skolan ifall ni stöter på problem, 

 hälsar rektor Nina !!
Klass 7 
- Loungen, är den endast för klass 7 undrar de. 
- Flera sittplatser i loungen önskas.  
- Det funkar bra med att alla får sitta i sofforna nu. 
- Flera elever önskar ett rum som är endast för klass 7, men funkar med loungen. 
- Brödrost önskas. 
- Fullkornsris önskas inte. 
- Salladerna är ofta blandade. 
- Klocka till klassrummet. 
- Svårt att hinna i tid till vissa lektioner kl.9.00 
Nina: Loungen kl. 09.45–10.15 är endast för klass 7. Loungen är ingen lekplats. En bänk till ska 
sättas in. Det är viktigt att eleverna är ute unde skoldagen. Vi har inget rum för klass 7, så det 
är matsalen som gäller. Vi kan testa med brödrost, men av erfarenhet har brandalarmet flera 
gånger kört igång . Matrådet (föräldrar) har önskat fullkornsris. Vaktmästare kommer att sätta 
upp en klocka. Nina föreslår att franskan börjar tidigare och slutar tidigare. !
Klass 6 
- Elevens val: Gitarrgruppen borde delas så att alla nivåer. 
- Elevens val: Nya ämnen önskas t.ex. drama, teater, bild, konst, stöd, data och dans. 
- Många önskar musik på lektionen.  
- Behövs hörlurar till klassen pga e-läromedlet. 
Elev föreslår att man byter vid varje termin. 
Nina anser att elevens val ska vara något som förstärker undervisningen och framöver. Vi 
jobbar på detta. Vi ska fundera och eventuellt testa med någon grupp som har hörlurar med 
musik.  !
5-Vargar 
- Fräschare tjejomklädningsrum önskas. 
- Smällt smör. 
- Förbättra rasen med flera saker t.ex. asfaltområde 
- Större klätterställningar. 
- Mera konstgräs. 
- Kingruta önskas bredvid schackområdet. 
- Basketkorgar och bollar önskas. 
- Röd paprika till lunch, inte blandad. 
- Bollplank 
- Klättervägg 
Nina: Städerskan kommer att städa omklädningsrummen i mitten av dagen och inte enbart 
efter skoldagen. Smöret ska bytas ut till sista matturen. Pga av att vi är på kunglig mark kan vi 
skaffa in saker som är flyttbara. Konstgräs kostar alldeles för mycket. Kingruta ska vi försöka 
fixa. Basketplats ska vi fundera på. ”Bollplank” på väggen eventuellt. !!!



!
5-Björnar 
- Haspar på toaletterna i Södra Flygeln 
- Skohorn av järn. 
- Linjer på fotbollsplanen 
- Fler cykelställ, flera har gått sönder. 
- Flera leker på cykelställningarna. 
- Bättre hygien i matsalen. 
- Till matrådet: Sallad inte blandad med dressing. 
- När det är ketchup, bra om vi använder bäst kvalité. 
- Mer pastarätter önskas, istället för potatis. 
Nina: Allt detta går att fixa. Cykelställningarna är ingen lekplats. Matrådet tar upp det som har 
med maten och köket att göra. !!!
Läxor diskuterades allmänt och eleverna tyckte att det var rätt lagom, kunde vara mera tyckte 
några elever i klass 5.  !
Nina: En läxa får ta max en timme per dag. Hälsning till klass 7, ja till Halloween-fest på skolan. 
Tema är maskerad och Halloween. Det ska vara tyst klockan 00:00. Två föräldrar kommer att 
sova på skolan. !!!!! !
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