
Protokoll fört vid Lilla elevrådets möte den 18 sept 2016 kl 
8.30-9.15 i Biblioteket. Närvarande: Cornelia, Adrian, Moa, Julius, 
Ellemina, Ville, Ida, Teo, Agnes, Theo, Bianca, Adam, Elina, Arthur  
och rektor Nina.!

Ärenden:!

Åk 3 Hjortar!

Önskar ha temadag i klassen!
Ja, det ska gå att förverkliga, kolla med läraren Staffan.!

Kan vi ha övervakningskamera på skolan?!
Nej, men det är viktigt med ett larm på skolan.!

Åk 3 Rävar!

Önskar ha fri dator på Eftis.!
Vi hör med personalen, i så fall kanske en dag i veckan?!

Kan vi få en King-ruta på skolgården?!
Ja! Förslagsvis på plattorna vid bortre ingången vid Vikenhuset.!



Åk 2 Örnar!

Eleverna önskar nya leksaker till skolgården såsom rockringar, 
hopprep och fotbollar. Nätet i fotbollsmålen behöver fixas. 
Studsmatta i marken? Hinder till när man leker häst önskas. !
Vi går in för att förverkliga allt detta!!

Fräschare toaletter önskas.!
Hälsning till alla elever; lämna toaletten i det skick som du önskar 
finna den. Vi påminner också städpersonalen om att kolla 
toaletterna flera gånger per dag.!

Åk 2 Ugglor!

Eleverna önskar att klätterställningen förstoras med bl.a 
rutschkana och att ringarna fixas.!
Ringarna fixas direkt, osäkert om klätterställningen kan byggas 
ut. !

Eleverna undrar hur det går med klätterväggen?!
Trögt, erkänner rektor Nina. Vi behöver hitta rätt plats och få 
godkänt tillstånd.!

Åk 1 Isbjörnar!

Eleverna önskar ett utegym med Ninja-inslag.!
Ja, vi går in för att göra ett utegym!!

Eleverna önskar gungor med lianer till skolgården.!



Går troligen dessvärre inte att förverkliga.!

F-klass Lodjur!

Lodjuren önskar en hinderbana på Gripsnäs.!
Bra idé, vi ber personalen fixa, tack!!

Ringar att hänga i önskas.!
Också en bra idé, vi fäster ringar i äppelträden, utmärkt!!

F-klass Järvar!

Järvarna undrar om man kan få pannkaka lite oftare?!
Nina framför denna önskan till köket.!

Järvarna önskar en lekstuga ner till Gripsnäs.!
Vi funderar på saken.!

I slutet av mötet informerade rektor Nina om Gripsholmsskolans 
framtid.!
Vi pratade också allmänt om trivseln i de olika klasserna.!


