
Anteckningar för elevrådet 2014-09-17 

Närvarande: Minna Holmqvist (biträdande rektor), Jonas Holmsten (elevrådsansvarig CVL), Anna 

Bergqvist (elevrådsansvarig SFI), Noara (2C1), Nasin (2C3), Fazileh (3D2), Taswan (3D2), Shireen 

(3D2), Ajsela (3C2), Anna (3C2), Reza (3D1), Hanna (3D1), Rata (3D2) Jasmin (3d2), Nihad (3D1), 

Basmajian (2C3) 

1. Biträdande rektor Minna Holmqvist öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Minna presenterar konceptet för elevrådet och framför information från rektorn/skolan. 

3. Föregående protokoll gås igenom och åtgärder och beslut redovisas.  

4. Elevrådsrepresentanter blir ombedda att informera andra elever om att det finns en brevlåda 

där alla elever kan lämna in sina åsikter. 

5. Vi tar upp information om parkeringar. Vi fortsätter hjälpas åt och informera om vilka 

parkeringar som får användas. Man får t.ex. inte parkera på skolgården. 

6. Vi tar upp önskemål från elever som vill prata mer svenska och informerar om vidtagna 

åtgärder. Rotary fortsätter samarbete med Sfi även i höst.  

7. Vi pratar om problem som vi har med fimpar på skolgården. Skolan kan inte lösa problemet 

genom att ställa ut askkoppar. Det är förbjudet att röka vid skolan. Vi ska däremot påminna 

alla elever om att de ska hålla reda på sina fimpar. 

8. Elever lämnar odiskade tallrikar i mikron i kafeterian vilket är ofräscht. Vi pratar om att ev. 

sätta upp tydliga skyltar för att försöka förhindra det. 

9. Elevrådsrepresentanter framför positiv feedback om Sfi-lärare. Det är många som trivs på 

skolan och är glada över att de går på Sfi. 

10. Minna framför ett förslag om att sätta upp en anslagstavla ovanför postlådan. 

Elevrådsrepresentanter tycker att det är en bra idé. Vi pratar om att vi ska sätta upp ett 

protokoll från det senaste elevrådet, en lista med namn/grupp på alla 

elevrådsrepresentanter och även en bild på de flesta i elevrådet. Detta är för att ytterligare 

synliggöra elevrådet och få fler synpunkter från andra elever. 

11. Anna går igenom praktisk information kring värdegrundsarbetet på skolan. Flera 

elevrådsrepresentanter är villiga att hjälpas åt och förstärka arbetet kring 

Likabehandlingsplanen på sina modersmål. Vi ska träffas och diskutera detta i detalj redan 

den 10:e oktober kl.13.00. 

12. Vi godkänner ett nytt datum för nästa elevråd, vilket blir onsdag den 26:e november kl.13.00. 

13. Vi gör ett nytt kort på elevrådet. 

14. Mötet avslutas. 

 

Anna Bergqvist  


