
 

 

 

Elevråd  Botilsäters skola 
 
 

 
 

 

Säffle kommun 
Datum 
20201106 

 
 

Sida 
1(3) 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Sida 
1(蜉

Datum 
20201009 

 
 

Datum: 20201106 

Närvarande Katarina rektor, Zander 3:an, Victoria, 
4:an, Jennifer 1:an, Charlie, FK. Tindra 
2:an, Sarah-Li 5:an 

Frånvarande Victoria 6:an 

Ordförande: Katarina 

Sekreterare Katarina 

  

Information från rektor Corona hur ser det ut nu i säffle kommun 
just nu och vad vi har att förhålla oss till. 
Vi pratade om vikten att tvätta händerna 
noga och stanna hemma när man är sjuk.  
Måltidsråd den 5 november och då 
kommer vi ha med representanter från 
varje klass.  
Bänkar i omklädningsrummen har kommit 
och eleverna tycker att det fungerar bra 
och man kan sprida ut sig mycket i 
klassrummet. 
 
 
 

Redovisning uppgifter Nya nät till basketkorgarna har SÄBO sagt 
att de ska ordna till oss och de är nu 
beställd. Men vi får ingen ny färg på 
pelaren. Eleverna gav förslag att vi kunde 
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ha någon form av tejp så kanske det ser 
bättre ut. 
 
Kompisgunga: 
Gungorna har fastighetsskötaren Per tittat 
på och åtgärdat det som behövdes göras. 
Pysseldag-har inte fått svar från lärarna 
ännu när och var Rektor tar med det till 
konferensen på tisdag den 10/11 
Musik på rasterna? fredagsrasten har vi 
musik men vi vill gärna ha mer raster med 
musik på.Vi blir gladare då. 
Plocka in sakerna efter sig efter rasterna 
tycker eleverna att alla kan bli. 
Utemiljö. Lågstadiet plockar. 
Sista rasten som ÅK 3-4 har på dagen så 
har någon  i klassen ansvaret att plocka in. 
Så gör även 5-6 ans elever.  
 

Ärenden/önskemål Önskemål: Kompisgunga på Botilsäter 
skola. Vi har fått svar att det finns ingen 
ledig och vår balk högst upp på gungan 
klarar inte av en gunga av den storleken så 
det får vi ta med i nästa investering 
 
Pysseldag i med faddrarna. med lekar och 
grilla och stationer . Rektor pratar med 
lärarna igen om det är något vi kan 
genomföra på skolan 
 
Stallet lagat önskar eleverna. Rektor tar 
med sig det till samverkansrådet med 
föräldrarna. 
Fotbollsnät trasiga går de att laga?  
Klätterväggen används för att klättra upp 
och ner på den sidan klätterväggen är inte 
sitta på eller hoppa ner på andra sidan. 
 
Galler till grillen önskas. Rektor tar med 
sig det nästa gång vi ska investera i nya 
saker. 
 
Tennisrack och spela tennis med är ett 
önskemål om inköp. 
 
Trasiga persienner i klassrummet. SÄBO 
i 5-6 ans klassrum. Rektor felanmäler 
detta. 
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Nya hörlurar. Rektor kommer att fråga 
lärarna hur många det rör sig om och ev. 
göra inköp.  
Datamössen trassliga sladdar och ev. 
trasiga. Rektor pratar med lärarna om det 
finns behov av inköp av nya. 
 
Önskemål av inköp av Korg till bollarna 
eller nät. Rektor fick tips att prata med en 
av lärarna för hon är bra på sådant. De 
ville att vi skulle flytta aktivitetshyllan 
närmare ytterdörren så den blev mer 
lättillgänglig för alla elever. Rektor tittar 
över möjligheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppgifter till nästa möte Kan 5-6:orna ha rastaktiviteter  för övriga 
elever på skolan? 
 
 
 
 
 
 

Övrigt  

Nästa möte 20201204 


