
Protokoll för elevrådet 2014-11-26 

Närvarande: Minna Holmqvist (biträdande rektor), Signe Brockman (ordförande i Skolnämnden), 

Jonas Holmsten (elevrådsansvarig CVL), Anna Bergqvist (elevrådsansvarig SFI), Fazileh Rahimi (3D2),  

Anna Douglas (3D1), Tamarah Sabbar (3D1), Elahe Behrouz (3D1), Mohamad Alduhairej (Sfi), Elvira 

Nordgren (CVL), Mikaela Hedberg (CVL), Agri Hajo (CVL). 

 Rektorn öppnar mötet. Alla presenterar sig. 

 Rektorn går igenom det föregående protokollet från 2014-09-17 

 

1. Elevrådsrepresentanter blir ombedda att informera andra elever om att 

det finns en brevlåda där alla elever kan lämna in sina åsikter.   

Åtgärd: Eleverna och lärarna informerar. Det har kommit en lapp. 

2. 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. 

Åtgärd: Skolledningen har önskat fler parkeringar samt markera med linjer de som 

finns. Tekniska kontoret svarar att när byggplatsen runt parkeringen försvinner så 

kommer det fler parkeringar och de kommer att linjeras runt dessa. 

3. 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. 

Åtgärd: problemet finns fortfarande men skolledningen informerar vi alla nystarter 

på CVL och via elevrådsrepresentanter.  

4. 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. 

Åtgärd: Skylt är uppsatt vid mikron. Projekt som eleverna hade för att fräscha upp 

kafeterian.  

5. 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. 

Åtgärd: Klart! 

 

 Alla elevrepresentanter får orden. 

 

1. Elevrepresentant från Sfi, Tamara Sabbar:  

-”Jag önskar att vi fortsätter att tolka information till elevrådet på de lägre 

nivåerna” 

 Ett förslag på åtgärder: Anna Bergqvist planerar in elevrådsbesök till de lägre 

nivåerna. 

 

2. Elevrepresentant från Sfi, Anna Douglas:  



- ”Bygget vid parkeringen utanför grundskolan var farligt för eleverna. De måste 

se över säkerheten.” 

-  ”De bör finnas en almanacka för hela skolan.” 

Ett förslag på åtgärder: Minna ska förtydliga info på Sfi:s hemsida. Info kommer 

även på alla bloggar. Kanske även på dörren vid lång ledighet? 

 

3. Elevrådsansvarig lärare Anna B:   

-”Elever har påmint om att det finns nötter i thaimat”  

Ett förslag på åtgärder: Elevrådet ska informera andra elever via elevrådsbesök. 

Ska vi sätta upp skyltar på mikron i kafeterian och lärarrummet? 

 

-”Elever blir lätt förkylda pga. drag från fönstren”. 

Ett förslag på åtgärder: Vi fortsätter informera om att vi väntar på ett 

fönsterbyte men att det kan ta tid beroende på vad Sandvikenhus har för 

planering. 

 

4. Elevrepresentanter från CVL:  

- ” Vi önskar kortbetalning i kafeterian. Många saknar kontanter och kan därför 

inte handla där. Kafeterian kan även använda Swish vilket är helt gratis. Det 

skulle också vara bra med försäljning av pennor och block i t.ex. kafeterian med 

lämplig skyltning för detta.” 

Ett förslag på åtgärder: Minna ska ta upp det med personalen i kafeterian. 

 

-”Vi önskar tydligare information om utrymning. De eleverna som inte är här 

varje dag får inte tillräcklig information om detta.”  

Ett förslag på åtgärder: Det finns redan brandövningar, brandansvariga, skyltar, 

ett fungerande larm mm.  Men vi kan även ha information som kommer upp på 

vår tv med jämna mellanrum. Jonas H. ska ansvara för att uppdatera tv:n. 

 

5. Brevlådan:  

Önskan att ha handsprit och handtvål på alla toaletter. 

Ett förslag på åtgärder: Det finns spritmaskiner på väggarna vid kafeterian och 

toaletterna. Men vi kan ev. ha en extra spritpump i kafeterian. 

-Eleverna lämnar fortfarande kaffekoppar överallt.  

Ett förslag på åtgärder: Anna B. ser till att informationen kommer upp under 

elevrådsbesöken till samtliga grupper på Sfi.  

 Nytt datum för nästa elevråd 11 februari 13.00 

 Mötet avslutas. 

 


