
 

Anteckningar  Elevråd 2014 03 27 

Närvarande: Hiba Jasim, Husin Kamel, Sabri Yaya, Peter Waldenbäck , Gun Parling Jernberg 

 

Tidigare protokoll 

Peter går igenom tidigare protokoll. 

Brevlåda för ”post” till elevrådet kommer att de närmaste dagarna sättas upp i entrén. Lådan 

kommer att hållas låst så att det som skrivs och läggs i lådan kommer att vara anonymt om 

man så vill. Rektor Peter ansvarar för att lådan hålls låst och att den töms regelbundet.  Alla 

kan skriva korta noteringar och lägga sina synpunkter där. Elevrådet välkomnar alla elever att 

lämna sina synpunkter där och kommer att ta upp de synpunkter som skrivs..  

Informeras att Q-park kommer att bötfälla felparkeringar oftare fr o m april. Angående 

parkeringar har antal platser utökats bl a vid köket på Norrsätraskolan.  Ett daghem ska 

byggas vid nuvarande parkeringar vid skolan vilket kommer att minska antalet 

parkeringsplatser med några stycken. Peter poängterar att Sfi gör allt de kan för att 

parkeringar ska finnas för de som behöver. Han meddelar att om platser  inte finns vid skolan 

finns parkeringar längre bort mot Tallbacksvägen. En elev nämner  att det finns tillgängliga p-

platser vid Coop köpcentrum .  

En elev berättar om att önskemål finns från elever om att få prata mer lärarledd svenska i 

skolan.  Elevrådet meddelar att tillfällen att prata och lära sig mer svenska finns genom att 

Rotary kommer till skolan måndagar och tisdagar för ”pratgrupper”. Möjlighet att träffa 

svenskar och prata svenska finns på Kanalkyrkan, i olika intresse föreningar och på 

biblioteket.  

 Fortsatt finns elever som klagar på matos/matlukt i kafeterian. Elevrådet menar att det är 

svårt att undvika matlukt i kafeterian. 

En elev nämner att eleverna vill att personalen i kafeterian ska ha handskar på sig när de 

arbetar med matvaror. Peter säger att han genast ska påpeka vikten av god hygien för 

personalen.  

En elev berättar att det inte finns askkopp för rökarna. En papperskorg finns men fimparna 

slängs på marken. Peter förklarar att en stor grön behållare finns där med sand i som ska 

användas för cigarettfimpar.  Annat skräp ska inte slängas i askkoppen. Peter ska be 

vaktmästaren att ställa dit en papperskorg.  

Vidare framförs önskemål om ett tak eller en kur men kan stå i och röka. Peter nämner att det 

inte kommer att ordnas eftersom Sfi inte uppmuntrar elever att röka. 

 

Nästa elevråd är 6 maj tisdag kl 13.00 – 14.00 ljushallen. 
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