
 

Elevrådet 2017-09-22  

CVL/SFI Sandviken. CVL Hammar 

Elever: 9 kvinnor, 14 män. Eric Lundkvist, Katarina Krigsman 

Erik inleder och presenterar elevrådet. Eleverna får säga sina namn och i vilken klass de går. 

Elevrådet träffas tillsammans med skolans ledning för att bestämma om skolan, elever från 

alla grupper på CVL Hammar i Sandviken. Alla kan berätta om vad de tycker. Demokrati. 

September 2017 

Eleverna lyfter frågorna från grupperna 

 Gemensam lärobok och grammatikbok 

Eftersom det kommer nya elever varje månad är det svårt att ha en gemensam 

bok. Vi har valt att ha Sweol istället. Det finns en grammatikbok att köpa på 

skolan. Den kostar 220 kr. 

 Prata svenska på rasterna 

Försök att påminna varandra om att prata svenska. 

 Språkcafe efter lektionerna 

Det finns frivilliga organisationer tex Rotary och Rebeckorna som kommer en 

gång i veckan till skolan. Det finns andra ställen i Sandviken tex Kanalkyrkan 

som också har språkcafé. Ett förslag är att D- elever kan ha små samtalsgrupper 

med tex A och B grupper. 

 Studera alla dagar i veckan 

Alla elever har 15 timmar i veckan, ibland går det inte att få till att alla grupper 

studerar varje dag, då måste ni studera hemma. 

 Studiebesök till andra städer/ platser/ skolor/ arbetsplatser 

Det ingår inte i vårat uppdrag men prata med gruppens lärare om det finns 

något som kan göras. Det ska dock vara kostnadsfritt. 

 Träna svenska med elever från andra grupper/klasser 

Vi kommer att prata om detta med alla gruppers lärare. 

 Lektioner i andra ämnen 

Sfi erbjuder bara svenska  

 För många elever i varje klass. Max 10-15 st. 

Vi är många elever just nu och ibland blir det stora grupper. 

 Cafeteria med smörgåsar m.m 

Det är förvaltningen som bestämt att det är till Café Galaxen om man vill köpa 

smörgåsar m m. Vi kommer att fortsätta att hitta andra lösningar. 

 Te i kafeterian 

Tepåsar kommer att finnas att köpa i receptionen för 5 kr. 
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 Betala med kort i kaffemaskinen  

Inte med den maskinen och det avtal vi har nu, kanske i framtiden.  

 Lägre pris på kaffet 

Vi hyr maskinen så det går inte att ha ett lägre pris. Det kostar för hyra, muggar, 

skedar och kaffe. 

 En aktivitet per månad 

Prata med era lärare och fråga vad ni kan göra i Sandviken och i närområdet. 

 En dag per vecka med svenskar 

Kanske en pensionärsförening?  

 Stäng av mobilerna under lektionerna 

Prata med era lärare, vilka regler är det som gäller? Hur vill vi ha det i vår 

klass? Det är viktigt att alla följer reglerna. Uppenbarligen så är det många som 

tycker att det är störande. 

 Ipad till alla grupper 

Vi har inte möjlighet att låna ut Ipads eller datorer till alla elever.Vi har just nu 

Ipads till 7 grupper + låneIpads och lånedatorer som vi använder under 

lektionerna. Ta upp med era lärare om ni vill arbeta med Ipads och datorer 

oftare under lektionerna 

 Andra Sfi skolor i Sverige har Ipads till alla sina elever varför inte i Gävleborg? 

Inte vad vi har hört. 

 Flera bord och stolar till cafeterian 

Innan vi köper in fler bord och stolar måste vi börja använda alla ytor där det 

finns, bord och stolar, först. 

 Fler parkeringar och längre tid  

Vi delar parkeringen med kulturskolan så tyvärr så har vi inte chans till fler 

parkeringar. 

 Större studiestuga med fler platser och öppet längre tid 

Ambitionen från skolan är att det i framtiden kommer att finnas fler platser och 

även vara öppet längre. 

 Röka under tak, kallt på vintern 

Skolan är en rökfriplats så det är inte ok att röka precis utanför dörrarna. Det 

kommer inte att byggas något tak vid platsen där man får röka 

 Filmvisning med svenska filmer i tex Musikverket 

Bra ide! Vi provar en gång under hösten. 

 1 lärare per klass 

Vi försöker att planera för max 2 lärare .  

 Information om arbete och praktik 

Prata med handläggare på arbetsförmedlingen. Det är de som ordnar det. 
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 Schema på alla dörrar vilka klasser, vilken tid. 

Eric ser till att det kommer upp på varje dörr. 

 Toaletterna, smutsiga ibland 

Ibland kommer det lukt ur avloppet på toaletterna. Personalen anmäler till 

vaktmästare när det händer. Tänk på att lämna toaletten så som du vill att den 

ska se ut när du besöker den. 

 Fler tolkar på persiska och spanska 

Vi tar in tolkar på dessa språk när det behövs. 

 Luktar illa i bildsalen 

Det är anmält till Sandvikenhus. 

 Wifi fungerar dåligt 

När ni använder mobilerna så ska ni gå in på sandviken - guest 

 Mer information när man börjar SFI  

Vi försöker att tillgodose information på de flesta språken. 

 Längre tid i kursen 

Vi har regler från Skolverket och Sandvikens kommun att hålla oss till. 

  


