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Elevråd  Botilsäters skola 
 
 

Datum: 20200904 

Närvarande Katarina rektor, Zander, 3:an, Pelle 4:an, 
Towa FK, Nelly 2:an, Jennifer 1:an, 
Victoria 6:an, Sarah-Li 5:an 

Frånvarande  

Ordförande: Katarina 

Sekreterare Katarina 
 
 

Öppnande av konferensen 
och föregående protokoll 
 

 

Information från rektor Ordningsregler- elevrådet antog förslaget. 
Corona hur ser det ut nu. Vad vi har att 
förhålla oss till.  
Måltidsråd 5 november 
Bänkar i omklädningsrummen på den 
sidan fönstret sitter på håller SÄBO på att 
beställa så det blir mer utrymme att sitta 
och byta om på. 
 
 

Redovisning uppgifter Nya nät till basketkorgarna har SÄBO sagt 
att de ska ordna till oss. 
Skatebordramp är en stor kostnad för 
kommunen. När det gäller att göra en själv 
så får vi inte det hur som helst det finns 
regler och lagar som bestämmer detta. 

 



 

Säffle kommun 
Datum 
20200904 

 
 

Sida 
2(3) 

 

Har ni städat i lusthuset, ja lusthuset är 
städat säger elevrådet. 
Nya ordningsreglerna. Hur har det 
fungerat? Bra 
 

Ärenden/önskemål Önskemål: Kompisgunga på Botilsäter 
skola. 
Gungorna gnisslar sprucken ring. 
Musik på fredagsrastern. gärna varje 
lunchrast och en lista att skriva upp 
önskelåtar önskar eleverna. 
Pysseldag i med faddrarna. med lekar och 
grilla och stationer . 
Ta mat själv önskar FK-2.  
Bänkar vid sargen är ett önskemål. Rektor 
tar med det i nästa investeringsplan. 
Hinderbana i skogen är ett önskemål men 
som vi pratade om förut så finns det regler 
hur och vad man får göra på en skolgård. 
Stallet lagat önskar eleverna. 
Fotbollsnät trasiga går de att laga? Rektor 
kontaktar SÄBO även om vi kan få nya 
där. 
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. 
Tennisrack och spela tennis med är ett 
önskemål om inköp. 
Ta in sakerna vi lånat efter oss och även 
bollarna tycker eleverna i elevrådet. 
Rensa gräs på fotbollsplanen. Rektor 
funderar på om vi kan få hjälp med detta 
av någon som har traktor och harv kanske. 
Rektor tar med detta till samverkansrådet 
som vi kommer att ha i november och 
även lagning av stallet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppgifter till nästa möte Rektor: Kontakta SÄBO, lärare. 
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Eleverna. Bli bättre på att plocka in lånade 
saker efter sig. 
 
 
 
 
 
 
 

Övrigt  

Nästa möte 20201106 
 
 

 


