
 

 

Elevråd 21/10-22 spår 2 och 3 

Deltagande grupper:  2B4, 2C4, 2C6, 3C3, 2D2, 2D5, 3D1 

 

Allmänt om skolan som kommit fram vid samtalen i grupperna: 

 

Bra lärare 

 

Bra klassrum 

 

Bra med toaletter för män och kvinnor. 

 

Bra med flera olika kulturer i klassrummet. 

Läraren tycker att vi ska bli bättre på att räcka upp handen när vi vill säga något, 

för annars blir det för pratigt och man får lätt ont i huvudet. 

Det är viktigt att alla kommer i tid till lektionen.  

Det är viktigt att inte prata i telefon på lektionen.  

Det är viktigt att det inte blir för mycket spring in och ut från klassrummet på 

lektionerna. 

 

2B4 

 

Saknar en kafeteria. 

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

 

 

2C4 

 

Vi vill gärna åka någonstans utanför skolan (ex. Högbo eller annat ställe). 

Prata med era lärare om ni kan göra något sådant med gruppen men det är inget 

som skolan kan betala. 

 

Kan vi få en till vattenkokare till elevutrymmet? 

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

vi har idag. 

 

 



 

 

Vi elever kan försöka prata svenska även på rasterna, så att alla förstår varandra 

och för att vi tränar då. 

Ni och era lärare får påminna varandra om det. Det finns bord i elevutrymmet 

där man uppmanas att bara prata svenska. 

 

Det luktar parfym för ofta! 

Det finns ett förbud mot det som ska följas. Ni kan påminna varandra om det 

förbudet om det luktar för mycket parfym. 

 

Det är ofta dålig lukt i klassrummet när vi kommer dit (ventilation?). 

Inget som någon annan grupp tagit upp som problem. Det kan vara så att när ni 

kommer först till ett klassrum på morgonen har luften stått still i över 12 timmar. 

Då tar det en stund innan ventilationen bytt luft i klassrummet. 

 

 

 

3C3 

 

Språkcafé på skolan 

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

detta längre.   

  

En gratis eller mycket billig kaffemaskin 

Den vi har i dag är billig. 6 kr per kopp ska täcka hyra av maskin, inköp av 

kaffe, choklad, socker, muggar och skedar.  

 

Café där man kan köpa smörgås och annat. Elever skulle kunna driva detta.  

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

Att organisera det med olika elevgrupper som skulle sköta det blir alltför svårt. 

 

Rabatt på bussbiljett, åtminstone för vintermånaderna.  

Inget som skolan kan ordna. 

 

Gemensamma aktiviteter utanför skoltid (till exempel bio, teater, sport, kubb) 

Det är något ni måste prata om i grupperna. Det är inget som skolan ordnar. 

 

Gemensam plattform för alla på skolan (till exempel en blogg) 

Bra idé vi ska se om det är möjligt 

  

Rabatt på gym eller Parkbadet för elever på Sfi  

Inget som skolan kan ordna. 

 

Att inte alla klasser ska ha rast samtidigt  

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

 

 



 

 

Att alla i en grupp börjar och slutar samtidigt på kursen  

Går inte eftersom alla elever börjar kurserna med olika kunskap om svenska 

språket och det skulle hindra dem att gå vidare när de är klara. 

 

Busshållplats nära Sfi 

Inget som skolan kan ordna. 

 

Att kunna välja att studera och ha lektion på kvällen i stället för på dagen 

Vi erbjuder det till elever som jobbar eller som inte kan komma till skolan. Då 

träffar man sin lärare digitalt en gång i veckan och sedan får man uppgifter att 

jobba med under veckan. Det tar längre tid och eleverna måste jobba mycket på 

kvällar och helger. 

 

Elever ska få låna hem datorer och/eller Ipads 

Vi lånar ut IPads till elever som har kort studiebakgrund från sina hemländer.  

 

Vi vill ha en fysisk lärobok  

Det går inte eftersom vi har kontinuerligt intag och eleverna är på olika nivå i 

svenska språket. 

 

Mer elevstöd för fler elever 

Vi ökar det om vi kan. 

 

En praktisk lektion gång i månaden 

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

 

En gratis skrivare till alla elever på skolan 

Inget som skolan kan ordna då elevernas IT-konton inte är kopplade på det 

sättet. Det skulle även bli en kostnad för skolan.  

 

En ordboksdel i Lunis där alla ord kan vara samlade i listor med översättning 

Det finns inte någon sådan och det finns nog inget behov av det från förlaget 

som ger ut Lunis. I alla texter finns funktionen vid alla ord att få det översatt till 

olika språk. 

  

Att ha en kurs i Samhällsorientering antingen på lätt svenska eller engelska 

(för dem som pratar mycket små språk), och även på swahili och hindi (som är 

stora språk på skolan) 

Det kommer, vi måste bara få tag i samhällskommunikatörer på språken. Det 

kan bli en digital lösning. 

 

2D2 

Sfi behöver ett kafé eftersom alla kaféer utanför Sfi öppnar efter klockan 10. 

Rasten slutar klockan 10. Det är även dyrt att köpa kaffe utanför Sfi.  

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

 



 

 

Alla elever måste komma i tid till klassrummet efter rasten. Alla elever måste 

respektera tiderna. 

Ni måste hjälpas åt att påminna varandra och respektera tiderna. 

 

Vi börjar för tidigt på morgonen. Vi vill börja klockan 9. Det tar lång tid att ta 

sig till skolan och vi har mycket att göra på morgonen. Vi känner oss stressade. 

Förstår att det kan vara stressande men det är inget vi kan ändra för att hinna 

med alla grupper som ska ha undervisning för förmiddagarna och 

eftermiddagarna. 

 

Vi vill ha fler raster. Det är jobbigt att studera 2 timmar i sträck, vi behöver röra 

på oss, gå på toaletten och dricka vatten. 

Prata med era lärare om fler bensträckare. Det finns inga lärare som hindrar er 

om ni behöver gå på toaletten. 

 

Vi vill ha socker i elevpentryt. 

Det finns att välja till socker när man köper från automaten. Vill ni ha socker på 

sidan måste ni ta med det själva. 

 

Vi vill ha tillbaka språkcaféet som fanns på torsdagar förut på Sfi. 

 

Vi vill ha fler parkeringsplatser. Vi vill att tiden ska förlängas från 2 timmar till 

fyra timmar, eftersom lektionerna är fyra timmar. 

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. 

  

Vi vill besöka andra platser i Sverige för att lära oss mer om Sveriges kultur och 

historia. 

Det finns inte medel, pengar, för att göra det. 

 

Vi vill att det ska finnas yrkes-Sfi. 

Vi ska prova ett yrkesprogram med grundläggande SVA. Om det fungerar bra 

ska vi se över vad vi kan göra på Sfi-nivå med yrkeskurser. 

 

Vi behöver studera fler timmar i veckan, gärna 5 dagar i veckan från till 

exempel klockan 8-14. 

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

studera 15 timmar i veckan. 

 

Sfi i Sandviken har svåra tester om man jämför med andra städer. Testerna är 

lättare i till exempel Uppsala. 

Vi använder ofta gamla NP för den Sfi-kurs eleverna studerar på. Kan inte tro att 

de skulle vara svårare än på någon annan SFI-undervisning. 

 



 

 

Det måste bli lättare för invandrare att få jobb. Sfi och kursmålen måste 

anpassas efter det. Vi vill jobba! 

Inget vi kan påverka. Läroplanen och kursmålen ser likadana ut i hela Sverige. 

Det är viktigt att klara Sfi för att kunna studera vidare eller kunna få jobb. 

 

 

 

2D5 

Vi behöver fler vattenkokare. Det är för många elever som vill använda 

vattenkokarna och två räcker inte. Vi vill ha två till. 

Vi önskar att det fanns yrkesutbildningar i Sandviken tillsammans med kurs D. 

Se över skåpen i elevutrymmet. Det finns många elever som vill ha skåp. 

Vi kommer att göra det för att se vilka som används. 

 

3D1 

 

Kom ihåg att respektera och följa skolans doftpolicy!  

 

Kan vi få gratis kaffe som på ABF? Det gör att eleverna blir glada och det 

skapar en positiv stämning.  

Vi kan inte bjuda 600 elever på kaffe, te eller choklad. Det skulle bli dyrt för 

skolan. 

 

Varför är te så dyrt? (6 kr enligt eleverna)  

Vi har valt att ha samma pris på det som på kaffe om man köper en påse i 

receptionen. 

 

Går det att ordna ett litet kafé här där man kan köpa smörgås och frukt?  

 


