
 

Elevråd 220406 
Närvarande: Elever från klasserna F-6 samt Lotta (kurator) 

Ordförande och sekreterare: Caroline  

 

Alla klasser har diskuterat hur de ser på skolmaten och matsalsituationen.  

Det framkommer från alla klasser att det tycker att det är högt ljud i matsalen. Mycket av ljuden 

kommer ifrån stolarna men också att det ofta är många i salen samtidigt. De tycker också att det ofta 

är kladdigt och ligger matrester på bord och på golv. De tycker också att matsalen är för liten, det är 

ont om platser att sätta sig på.  

Ett förslag som kom är att det ska finnas en låda i matsalen där elever kan lägga önskemål som de vill 

framföra till personalen. Så behöver an inte vänta på ett kostråd.   

En bra idé som alla elevrådsrepresentanter skulle ta med sig tillbaka till klassen och prata om är: Alla 

tar ansvar för sig själv!  Om alla själva tänker på att prata lite lägre för att dämpa ljudnivån och om 

alla tänker på att torka upp om man spiller så blir det trevligare för alla. 

Det framkom en hel del åsikter om hu maten är och hur den är serverad. Caroline pratar med 

personalen på kostrådet om vad barnen framfört.  

• För småportioner man blir inte mätt. 

• Maten tar slut. 

• Det är för mycket kyckling och fisk man vill ha mer varierad mat. 

• Man önskar åter igen två rätter att välja på.  

• Mer kryddor i maten det smakar ibland för lite. 

• Dela upp innehållet i maträtterna i stället för att göra grytor så kan man ta det man vill ha. 

• Ketchup till all pasta 

• Man vill inte ha skal på potatisen. 

• Pastabyttorna är fulla med vatten, ta bort det.  

• Bregott som smör, det som är nu är inte gott. 

• Man önskar mer av maten som barn tycker om så som pannkakor, Hamburgare, Pizza, Chili 

corncarne, Pyttipanna, Tacos med mera. 

• Önskemål till salladsbordet är att grönsakerna inte ska vara blandade med varandra. 

• Man önskar Fetaost, morotsstavar, paprika, honungsmelon, kall majs 

• Mer ordning vid knäckebröden och att det fylls på innan det tar slut. 

Frukost och mellis: Det önskas mannagrynsgröt och vanlig god yoghurt med smak och att man får ta 

mer yoghurt så man blir mätt. Mera frukostknäcke det är alltid slut och även sådana knäckebröd med 

frön och salt. Att få ost till mellanmålet. 

Alla klasser skulle på sina klassråd ta upp hur arbetsron är och framföra på elevrådet. 

Sammantaget så tyckte alla klasser i mellanstadiet att det är bra arbetsro. Det har också blivit lugnare 

sedan förra elevrådet i kapprummen och uppehållsytorna. Det har blivit bättre och bättre under året.  



Klasserna i lågstadiet framförde att det är mycket ljud i klassrummen och att alla pratar hela tiden. 

Man lyssnar inte på den som har ordet. Man önskar mer ordning. Många springer runt och stör. De 

tävlas också om att komma först in i klassrummet vilket upplevs som jobbigt. Men det framfördes 

också att det ganska ofta är bra också. Det finns önskemål om att få ha hörselkåpor i F-klassen 

Treorna tycker att det har blivit bättre.  Man tycker också att det är skrikigt i korridorerna ibland.  

För slag på lekar och aktiviteter för likabehandling:  

• Orientering tillsammans så man hjälps åt. 

• Samarbetsövningar 

• Lugnt rum om man behöver vara ifred.  

• Killgrupp och tjejgrupp 

• Fotboll där alla får vara med. 

• 123 dunken 

• Jägarboll 

• Leka häst 

• Kom alla mina kycklingar 

• Godismonstret 

• Det framfördes också att alla måste hjälpas åt på rasterna så ingen är ensam.  Man frågar om 

den man ser vill vara med.  

• Man får inte göra någon illa. 

Det framfördes också på mötet att har man önskemål om regler till Z så ska man säga dom till Kinna.  

Eleverna tycker att det är bättre nu med z planerna och att det är uppdelat mellan åldrarna.  De 

största barnen ha ett dilemma om att det bestäms regler av den som är Z:a. Är det bra eller dåligt? 

Även så låser an regler och det tycker inte all är ok. 

 

Det är fortfarande önskemål om mera gungor och kompisgungor men framför allt så framfördes det 

att man måste ha en regel vid gungorna så fler hinner gunga varje rast. Ofta så gungar samma 

personer länge så andra inte hinner gunga. Den punkten lämnar vi över till personalen i stenhuset att 

diskutera och komma med ev. förslag. 

Mellanstadieeleverna undrar om de får låna saker i stenhuset s entré på rasterna? De upplever att 

det är mera uppdelning mellan lågstadiet och mellanstadiet även på rasterna nu efter att de flyttat 

till ett annat hus. 

Mellan stadiet önskar basketbollar.  

 

 

 

  

 

 

   


