
 

Minnesanteckningar Elevråd Börje skola 

Datum: 2020-09-21 

Tid: kl. 08.00-8.40 

Plats: Matsalen 

Närvarande: 

F-klass Alicia, Malte 

1 Helge, Elsi 

2 Ture, Tuva 

3 Dimitrio, Jack 

4 Sixten 

5 Bella, Milo 

6 Isak H W 

Personal Annika, Eva 

 

1. Sekreterare för mötet: Annika 

- Anteckningar läggs ut på TEAMS och på skolans hemsida 

 

2. Föregående möte 18/9-19 

- Vi konstaterar att det var länge sedan förra elevrådet. Nu ska vi få till kontinuitet. Några 
av klasserna har dock ännu inte haft klassråd. Önskemål är att klassråd sker veckan 
innan elevråd. 

3. Information från skolledning 

- Annika informerar om Trivselledarprogrammet som några av elevrådsrepresentanterna 
känner till. Det är nu viktigt att nomineringen i klasserna sker så snart som möjligt. 
Elevrådsrepresentanterna fick i uppgift att påminna sina klasslärare om detta. 

- Karusellen ska snart kunna användas. Annika har haft kontakt med ansvariga för detta 
och nu ska det grävas och säkras upp innan installationen sker. Vi hoppas att detta är 
klart så snart som möjligt. 

4. Information från klassråden 

Klasslärare får här i uppgift att gå igenom dessa med sina elever! 

Elever har önskemål om: 



- Innebandyregler. Det vore bra om en vuxen valde lagen, idag är det bara åk 6. 
- Is på grusplan 
- Städning av skolgården 
- Bälte på när man åker buss. Elevrådsrepresentanter får i uppgift att påminna alla om 

detta! 
- Keps inomhus 
- ”Hopp & Skutt” igen! Bella (åk 5) kan tänka sig hålla i detta, kanske med en kompis. Hon 

ska kolla. 
- Att alla respekterar King-reglerna 
- Att Tydliggöra skogränsen 
- Att Elever vill vara i diket bakom Göstas bod 

 

5. Önskemål om åtgärder 

- Fixa karusellen. 
- Laga asfalten på innebandyplan 
- Fixa hålen i innebandymålen. 
- Laga Göstas bod 
- Rensa ogräs på innebandyplan 
- Fixa sargen på innebandyplan 
- Måla i Kingrutor 
- Önskemål om sittplats under tak när det regnar 

6. Önskemål om ev. inköp 

- Frisbeekorg till skolgården 
- Innebandyglasögon bör köpas in 
- Flera vänsterklubbor 
- Önskemål om fler basketbollar 

7. Matrådsfrågor 

- Inte ta för mycket mat. 
- Torka din plats när du är klar 
- Skjut in stolen efter sig 
- Inte trängas när man tar mat 
- Respektera 5 tysta minuter 
-  

8. Övrigt 

- Ingen övrig fråga 

9. Nästa möte: vecka 46, måndag 9 dec.-20, kl. 08.00-08.40 

 


