
Protokoll	  fört	  vid	  Elevkårens	  möte	  den	  21	  november	  2014	  
	  

Närvarande:	  
Rektor	  Nina	  Lidfors	  

Katarina	  Hedman,	  mötets	  sekreterare	  
Björnar	  –	  Emelie	  &	  Herman	  
Vargar	  –	  Melvin	  &	  Emilia	  
Klass	  6	  –	  Tyra	  &	  Axel	  
Klass	  7	  –	  Oliver	  &	  Elvira	  

	  
5	  –	  BJÖRNARNA	  
-‐Sockerfritt	  tuggummi	  på	  skoltid	  
Nina:	  Det	  lutar	  åt	  ett	  nej.	  
-‐Renovera	  omklädningsrummen.	  
-‐Tydligare	  linjer	  på	  konstgräsplanen.	  
-‐Haspen	  på	  killarnas	  toalett	  på	  övervåningen	  i	  södra	  flygeln	  är	  trasig.	  
-‐Fler	  krokar	  i	  kapphallen	  utanför	  musiksalen	  i	  södra	  flygeln.	  
-‐Koppla	  på	  vattnet	  till	  vattenbehållaren	  som	  är	  belägen	  på	  övervåningen	  i	  södra	  flygeln.	  
	  
5	  –	  VARGARNA	  
-‐Egna	  hörlurar	  till	  alla	  elever	  i	  Vargarna.	  
Nina:	  Ok	  till	  detta.	  
-‐Riktiga	  fotbollar	  i	  läder.	  
	  
ÅK	  6	  
-‐Egna	  hörlurar	  till	  alla	  i	  åk	  6	  
Nina:	  Ok	  till	  detta.	  
-‐Vill	  gå	  ut	  på	  stan	  på	  rasterna.	  
Nina:	  Nej	  till	  detta,	  skolan	  har	  ansvaret	  för	  eleverna	  under	  skoltid.	  
-‐Asfalt	  och	  en	  skateboardramp	  någonstans	  på	  skolgården	  
-‐Fräschare	  toaletter	  
Nina:	  Vi	  ber	  Vaida	  och	  Judita	  seöver	  toaletterna	  men	  det	  är	  också	  var	  och	  ens	  ansvar	  att	  
lämna	  toaletterna	  i	  det	  skick	  som	  man	  vill	  finna	  dem.	  
-‐Mobiltelefoner	  på	  rasterna	  
Nina:	  Nej,	  detta	  mycket	  pga	  all	  strålning	  som	  vi	  utsätts	  för	  dagligen.	  
	  
ÅK	  7	  
-‐Kamratstödjare,	  2	  st	  från	  varje	  klass.	  
-‐Krokar	  på	  bänkarna	  i	  klassrummen	  så	  man	  kan	  hänga	  väskor	  där.	  
-‐Ibland	  när	  andra	  klasser	  har	  varit	  i	  åk	  7´s	  klassrum	  så	  har	  det	  klottrats	  på	  bänkarna.	  
-‐Ketchup	  till	  vissa	  maträtter.	  
-‐Bra	  att	  vi	  har	  börjat	  få	  dressing	  till	  salladsbuffén.	  
-‐Vid	  något	  tillfälle	  har	  maten	  tagit	  slut	  och	  påfyllningen	  har	  kommit	  in	  försent.	  
-‐Bra	  med	  5	  tysta	  minuter.	  
-‐Roligt	  med	  hemkunskap.	  
-‐Det	  är	  lätt	  att	  komma	  i	  kontakt	  med	  rektor	  Nina.	  
-‐Det	  är	  trevligt	  med	  heltäckningsmattor	  i	  klassrummen	  i	  södra	  flygeln.	  



-‐Det	  är	  bra	  med	  elevskåp.	  
	  
ÖVRIGA	  ÄRENDEN:	  
-‐Mer	  variation	  på	  elevensvalämnen.	  
-‐Det	  finns	  önskemål	  om	  en	  Luciakör	  även	  för	  de	  äldre	  eleverna.	  
	  
	  


