
 

Elevrådet 2016-05-04. 10-11.30  

CVL/SFI Sandviken. Hammargymnasiet. 

Åsa Olsson skrev. 

 

Minna Holmqvist inleder och presenterar elevrådet. Elevrådet träffas tillsammans med 

skolans ledning för att bestämma om skolan, elever från alla grupper på SFI i Sandviken. Alla 

kan berätta om vad de tycker. Demokrati. 

Vi går igenom föregående protokoll. Elevrådet november-2015:  

Cafeteria behövs. Nu har vi möjlighet att dricka kaffe, och 2017 kommer ett kafé att öppnas 

på Kulturcentrum. Parkeringen.  

Det går inte att parkera på skolan. Plats för att spela spel- det finns nu.  

Datorer fanns inte, men nu finns det datorer där eleverna på SFI kan sitta och studera.  

Fest. Vi hade en invigning i december 2015, med musik och mat från olika länder. En ny fest 

i år?  

Rökning. Det finns en plats för rökning, man får inte röka på skolan. 

 

Elevrådet 2016: Detta vill våra elever. 

Elever behöver få låna dator.   

Man vill arbeta med dator/ipad flera gånger i veckan.  

Låna hem datorer och ipads. 

Speciell lokal för datorer.  

Vi vill studera Unis. Varför har vi avslutat Unis? 

* 

Finare kafeteria.  

Maskin där man kan köpa läsk. 

Fler plastmuggar i kafeterian. 

* 

Stationer med lärare – höra, skriva, läsa, tala. 

En dag som man kan välja att arbeta med till exempel grammatik, se ovan. 

Blanda språken i klasserna. 

Eleverna ska prata bara svenska i klassen. 

Vill ha bok till studier.   

* 

Schema: Vill ha mer timmar på SFI. 8 timmar per vecka.  

Samma klassrum varje dag. Inte byta klass hela tiden utan vara i samma klass. 
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Kursavslut/tid. Elever studerar olika tid och ligger på olika nivåer, detta upplevs som ett 

problem. 

Det kommer nya elever varje månad, det upplevs som ett problem. 

Man borde dela grupperna. Förslag: extrarum. 

Klassrummet är för litet i Alfa. 

* 

Eleverna vill göra studiebesök. Utflykt och picknick. Resa. Gärna till alla Sveriges städer. 

Högskolan, Sandvik, 

Fritidsaktiviteter. Sport.  

Parkering 

Tv på SFI. 

* 

Särvux påpekar att rampen vid Kulturcentrum måste vara skottad och sandad. Även alla 

ingångar. 

Dörren vid N-trappen måste vara öppen. Mycket ljud och oväsen i korridoren. 

Hissen är trasig ibland. 

Det luktar för mycket parfym i korridorerna. Några elever och lärare blir sjuka.  Några är 

allergiska mot nötter.  

Det låter mycket i klassrummet ovanför N3. (N5). Förslag: Tassar på stolar.  

* 

SFI-elever vill träna till körkortet på lektion. Varför inte en körkortsbok? 

Aktivitetsdag: fotboll eller annan sport. 

Loppis på skolan.  

Lektion varje dag. 

Ordningsregler. Till exempel för klassrummet.  

Ämnesgrupper för elever.  

Kurser blandas? Alla lyssnar på en lärare. 

Djupare undervisning - livet-känslor..vi är alla lika ..demokrati 

Integration, SO 

Eleverna behöver lära sig betala fakturor, till exempel 

Praktik 

Yrkeskurser. Ord från yrken i klassrummet.  

Varför inte personal i kafeterian?  

Vem bestämmer? 

* 

Minna pratar lite om punkten Vem bestämmer? Visar hur SFI fungerar. Schema  -lokaler-

ekonomi-antal elever-grupper- datorsal? SFI behöver mer pengar. 

Skillnad mellan grundskolan och Vuxenutbildningen.  
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Många elever i klassen kan göra att det blir svårt att få ordning. Vi har inte lokaler så att det 

räcker till fler grupper så att det inte blir så stora grupper. Fler lärare. 

Eleverna får gå vidare medan andra inte går vidare. Läraren kan inte hjälpa alla hela tiden. 

Fråga din lärare: Vad saknar jag? Till exempel, gå till studiestugan. 

Rotary: Äldre människor kommer till SFI och pratar svenska. 11.00 onsdagar. Samtalsträning.  

Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


