
Elevråd 6-9 

 Presentation av alla i elevrådet. (se lista i slutet av protokollet) 

 Eleverna pratade om vad elevrådet gör och kom fram till att 

det är ett forum där klassernas åsikter och förslag framförs. 

 Elevrådsstyrelsens fem medlemmar lottades fram av de elever i 

årskurs sju, åtta och nio som nominerades. 

Styrelse: Oscar 7C, Sandra 8D, Alice 9A, Märta 9B, Viola 9C. 

Reserv: Waldemar 9D 

 Hur kan vi göra skolan snyggare?  

- Ommålning av väggar. 

- Lärare ”pimpar” till sina klassrum 

- Snyggare och bättre skåp som man själv får måla 

- Mer konst i skolan, som t ex mosaik 

- Göra toaletterna fräschare 

- Uppdatera saker som var aktuella för länge sen, t ex 

Nobelplanscher 

 

 Detta var förslag som elevrådet vill genomföra detta läsår. 

- Poängjakt 

- En vecka med önskemat i matsalen 

- Att skolan ska ha olika föreningar 

- Roliga och bra utflykter t ex på klassens dag. 

- Turneringar, femkamp, schackmästerskap 

- Mer lek på lektioner 

- Myskväll för hela skolan 

- Valsätrakampen mot Gottsunda 

- Vattenkrig 

 

 Eleverna tog upp att de vill ha mappar i alla ämnen 

 Att alla elever ska få kalendrar, inte bara till åttorna 



 Fler klockor i korridorerna 

 Mer fotbollar i kiosken 

 Laga biljardbordet som är trasigt 

 Se till så att projektorer fungerar i alla klassrum 

 Att det ska finnas en förslagslåda i centralkapprummet där man 

kan lämna förslag till skolans förbättring. 

Elevrådet 6-9 via Sofia Lindgren 

6A: Elsa och Klara 

6B: Alexander och Felix 

6C: -  

6D: Mattias och Alva 

7A: Filip och Olle 

7B: Rebecca och Marcus 

7C. Casper och Oscar 

7D: Sigvard och Joakim 

8A: Emma N och Albin 

8B: Wilhelm och Annie 

8C: Lovisa och Daniel 

8D: Emma och Sandra 

9A. Alice J och Filip 

9B: Märta och Olivia V 

9C: Viola och Hanna 

9D: Waldemar och Isa 


