
 

Elevråd 21/10-22 spår 1 

Deltagande grupper: Alfa, 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1C1, 1C2, 1C3, 1D1 

 

Allmänt om skolan som kommit fram vid samtalen i grupperna: 

 

På Sfi är det bra att alla respekterar varandra. Lärarna respekterar eleverna och 

eleverna respekterar lärarna. 

 

Rasterna är bra när vi får sitta och prata med varandra. 

Det är viktigt att vara tyst när lärare eller elever pratar. 

Sfi är bra. 

Bra att vi studerar 4 timmar. 

Bra att dörren är öppen till Kulturskolan.  

Caféterian och köket är bra. 

Klassrummen är bra. 

Vi tycker att toaletterna och kaffemaskinen fungerar bra. 

Lärarna är mycket bra och snälla.  

Alla i skolan är bra. 

Klassrummen är bra. 

Läxhjälp är bra. 

 

 

 

 

 

 

 



1A1 

Mycket tuggummi under stolar och bänkar 

Vi kommer att ha en dag då alla grupper får göra rent under borden och stolarna. 

Sedan måste vi påminna om att det inte får bli lika mycket tuggummi under 

stolar och bord igen. 

 

Flera vattenkokare 

Kommer att köpas in. Måste först se över om det fungerar med den eldragning 

vi har idag. 

1A2 

Öppna dörren till Sfi tidigare på morgonen 

Den kommer fortsättningsvis att öppnas samma tid som nu, kl 7.30, eftersom vi 

har samma tider som Kulturskolan. 

 

Sanda bättre på vintern 

Det sandas när de som sköter detta hinner. Det är många ställen som ska hinnas 

med. 

 

Alla elever måste bli bättre att städa efter sig 

Det måste ni hjälpas åt att komma ihåg när ni lämnar klassrummen, när ni 

använder köket och toaletterna. 

 

Vattenslang på toaletterna? 

Nej, det blir för mycket vatten på golvet och det finns inga golvbrunnar på 

toaletterna. 

 

Ha skola på förmiddagen (lär oss bättre då) 

Vi måste dela upp oss på förmiddagar och eftermiddagar eftersom vi har så 

många grupper. 

 

Flera vattenkokare 

 

1B1 

Vi behöver en extra vattenkokare. 

Vi vill ha längre parkeringstid, än 2 timmar. 

Det är inte vi som bestämmer hur lång parkeringstiden ska vara. 

 

Vi vill ha fler timmar på Elevstöd. 2 timmar/vecka är kort tid. 

För att så många som möjligt ska få chansen att komma kan vi inte ha mer än 

två timmar per vecka. 

 



Vi vill ha fler timmar undervisning på SFI. 15 timmar är lite tid. 

Det kan vi inte ändra på. Det står i Skollagen 20 kapitlet 24 §. 

 

1B2 

 

Vi vill att skolan ger oss skrivböcker. 

Alla elever måste köpa sitt eget material. När man kommer första gången till Sfi 

får man en skrivbok, pärm och penna. Efter det måste man köpa eget. 

 

 

 

1C1 

Vi vill ha fler parkeringsplatser. Det är svårt att få parkering, speciellt klockan 8 

på morgonen. Vi tycker att lärarna har för många parkeringsplatser. 

Vi vet att det är svårt med parkeringsplatser och det är heller inget vi kan 

påverka. Lärarna måste ha flest parkeringsplatser eftersom de ska vara på plats 

upp till ca 9 timmar vissa dagar.  

 

Många elever har rast samma tid. Det blir kö till vattenkokaren och 

kaffemaskinen. Vi tycker att det ska vara olika tider för olika grupper. 

Vi ska se vad vi kan göra och införa olika tider för när klassrummen tar rast. 

Vi vill ha en till vattenkokare i elevutrymmet. Det räcker inte med en. 

De elever som använder vattenkokaren måste diska den. Den är smutsig på 

insidan. 

Ni måste påminna varandra om det. Det finns ingen personal som sköter det. 

 

Vi vill samarbeta med andra grupper på Sfi. Vi kan till exempel göra muntliga 

övningar tillsammans.  

Prata med era lärare om det och ge även exempel på vad ni vill samarbeta om. 

 

Vi vill studera hemma måndag eller fredag. Det passar oss bättre. 

Sfi-studierna är på plats. Ibland måste man studera hemma på distans om läraren 

är sjuk eller ledig. 

 

 

1C2 

Vi vill ha fler lektioner på förmiddagen. Två förmiddagar och två 

eftermiddagar.  

Vi ska titta om det går till nästa termin. 

 

 

 



Vi vill ha nya ipads och nya skal. 

Det finns inte medel ,pengar, för det. Vi köper in nya när vi har utrymme i 

budgeten.  

 

Vi vill att det ska finnas Språkcafé på SFI som förut. 

De som hade det tidigare, Rotary, har inga medlemmar som är intresserade av 

detta längre.   

Vi vill ha fler vattenkokare.  

Vi vill träffa andra klasser oftare.   

Prata med era lärare om det och vad ni vill göra. 

 

Vi vill kunna köpa fika t.ex. bullar och kakor.  

Det finns inte personal som kan sköta det. 

 

1C3 

 

Vi vill ha mer dator. Förslag: 2 gånger i veckan eller dator och Kahoot en 

halvtimme varje dag. 

Prata med era lärare om det. 

 

Vi vill ha test varje månad. 

Ni har väl test varje månad eller var 5:e vecka? 

 

Vi vill att alla pratar svenska i klassrummet. 

Påminn varandra om det och sätt er inte bredvid någon som har samma 

modersmål som ni. 

 

Vi vill studera mellan klockan 09:00 och 13:00 varje dag. 

Det går inte eftersom vi har så många grupper. Vi måste dela upp det på 

eftermiddag och förmiddag. 

 

Vi vill åka på en studieresa med skolan. 

Det finns inga medel ,pengar, för sådant. 

 

 

1D1 

 

Vi vill bara ha en lärare. 

Vi försöker att det inte ska var mer än två lärare till varje grupp. Men vid 

sjukskrivningar är det inte alltid det går. Det viktigaste är att eleverna får sin 

undervisning på plats. 

 

 

 



 

Vi vill alltid ha läxhjälp. 

Om det är elevstöd ni menar jobbar vi för att det ska finnas fler tillfällen för det. 

I dag finns det tre gånger i veckan, tisdag, onsdag och torsdag. 

  

Vi vill inte att det ska vara 4veckor bara på elevstöd. 

Vi har valt att bara ha 4 veckor åt gången på elevstöd för att fler elever ska få 

möjlighet att gå dit och få hjälp. Vi kommer att utöka tiderna om vi kan till nästa 

termin. 

 

Vi vill ha mer tid till testerna. 

Det går att ordna om det finns elever som har behov av det. 

 

Vi vill ha lektion på förmiddagen. 

 

Vi vill ha en cafeteria. 

Det finns ingen som vill driva en cafeteria som det inte går att tjäna pengar på. 

 

Stäng av mobilerna under lektionerna. 

Det måste ni påminna varandra om. Ni kan även be era lärare att påminna om 

det. 

 

Test varje månad 


