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• Föregående protokoll lästes upp av Anja. 
- Kan man få in två multiarenor i Kaninburen? 
- Diskussion om DM för högstadiet kan ordnas i alla fall var 

tredje år så att eleverna någon gång under högstadiet kan gå. 
- Eleverna är glada för att de har fått caféet en dag i veckan men 

önskar fler. 
• Frågor och förslag  

- Elevrådets protokoll tas upp som en stående punkt i 
skolledningsensmötet, första tisdagen i månaden. 

Skolbyggnad 
- Högstadiet diskuterade fram under elevrådet att tre till fyra dagar vore 

rimligt att spela pingis i aulan. 
- Några elever från högstadiet önskar skriva en skoltidning men önskar 

stöd från en vuxen. 
- Ett förslag är från Janine att Isabelle bjuds in till skolrådet nästa termin 

för att höra hennes idéer och bestämma ramar. 
- Ett nytt lånessytem för rastboden behövs. Vi diskuterade fotografier på 

elevrådet. Janine förslår ett system där man elektroniskt med 
bibliotekskortet kan kanske ordna. Den tanken får vi diskutera vidare. 

- Torkskåp önskas av mellanstadiet. Anja berättar att det kan finnas 
platsbrist. Denna fråga har kommit upp förut. 

- Rödan önskar skohyllor men de har sagt att det inte går på grund av 
branddörr. Stämmer detta? 
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- Högtalare riktad mot aktivitetsparken önskas. 
- Skohorn önskas i idrottshallen som sätts fast i bänken. 
- ”Jag är här” är en hashtag där elever kan hjälpa varandra hur man säger 

ifrån i sociala medier. Janine föreslår att man kan ordna för bara för vår 
skola. 

• Nästa möte HT 2017 

Vid protokollet  Rektorn  Justerat 

Anja Anrén  Martin Widholm Janine O`Keeffe
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