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Protokoll Elevråd 

Datum: 171205 

Närvarande klasser: 7CDFG 8BCDE 9CDE 

Frånvarande klasser: 7ABE 8A 9AB 

 

Ordförande: Linus Mahdi 9E 

Sekreterare: Moa Anderzon 8C 
 

Dagordning: - Elevernas mailadress så vi kan maila protokoll till dem 

- Matråd 

- Fika till julavslutningen 
 

Föregående protokoll 

läses upp 

 

Rektor/bitr. rektor 

Information från/ 

frågor och förslag till 

 

Skol-if  

Information från/ frågor 

och förslag till  

 

Matråd 

Information från/ 

frågor och förslag till  

Frågor från elever med svar från matpersonal: 
Var är Simpsonbrödet? Familjelimpa som nu finns är samma. Namnet har 

ändrats. 

Kan vi få större glas? Det kostar för mycket.  

Varför är det oftast ris? Det går runt och ska vara varierat. Att vi får mer ris 

kan bero på att vi får en rätt. 

Kan vi få mer varierade rätter? Mer vegetarisk? Det är ett politiskt beslut att 

vi ska ha mer vegetariska dagar. 

Kan vi få soppa? Det är svårt att äta på papptallrikar. 

Kan vi få lasagne utan morot och kyckling? 

Kan vi få frukostknäcke? Vi får inte servera bröd som inte är fullkorn. 

Kan vi få mer pålägg?  Det skickas med ibland och det är serveras till andra 

rätten. 

Det ser ut som korven är inte tillagad? De kan ha hamnat på varandra så att 

de ser lite bleka ut, men den är tillagad. 

Vegetariska alternativet tar slut när det är opopulär mat? Intresset för 

vegetariskt har ökat. Detta händer främst med morotspannkaka. Vi försöker 

anpassa så vi inte behöver slänga. 

Önskemål finns om mer oblandad sallad. 

Vi önskar ha färre dagar med fiskgrytor och mer av det vi helst äter, t.ex. 

köttbullar och köttfärssås. 

 

 

Blandad info: 
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2017-2018 

 

 

När vi får risgrynsgröt vid lucia kommer det även att finnas 

broccoligratäng. 

Alla får ta vegetariskt. 

Utbyggnad ska göras. Matsalen ska vara i vippen. 

Till lucia kommer vi att få lussekatter, pepparkakor och festis. 

Biblioteksråd 

Information från/ 

frågor till  

 

Elevskyddsombud 

Information från/ 

frågor och förslag till  

 

Övrigt 

Information/ 

frågor och förslag 

Fika till julavslutningen: 

Vaniljbulle, pepparkaka, Festis 

 

Julavslutning: 

Klassen träffas i klassrummet med sin kf. 

Musik-och filmquiz (15-20 låtar, 15-20 filmer, max. 20 min). Kan Andreas 

hjälpa till att fixa? 

Slumpmässiga lag om ca 5 elever. 

Fika- se ovan 

Dekorera sin egna stora pepparkaka, kristyr (innan fikat) 

 

Lucia 13/12: 
9CD ska gå luciatåg. Fika finns (se matråd). 

 

Övrigt: 
Grupprummen- se över låsen som sitter fel. Vissa dörröppnare är trasiga 

och dörrarna är tunga. Vaktmästare Kjell fixar. 

 

 

Datum för nästa 

elevrådsmöte: 

 

Datum för nästa 

elevrådsstyrelsemöte: 

 

Vid protokollet: Moa Anderzon 8C 

Justerat av: Jenny Seger 

 


