
Elevråd 15/10-12 

 

*Kanelbullens dag var uppskattad både av eleverna och elevrådsrepresentanterna 

som fick bjuda sina kompisar. 

 

*Alla klasser har pratat om hur det fungerar på toaletterna och i korridoren. Så 

här tycker klasserna om vad som fungerar bra/mindre bra kring toaletterna och 

i korridoren: 

       

Toaletterna: 

 Det fylls på bra med papper.  

 Ibland är det mycket vatten på golvet.  

 Om någon går in med skor på kan det vara smutsigt, papper och blött på 

golvet. 

  En del tar fel papper och då blir det stopp i toaletten, 

pappershanddukarna ska slängas i papperskorgen! 

 Ibland är det kiss på toasitsen. 

 Alla går inte på rätt toalett. 

 Kom ihåg att torka händerna efter tvätt och stäng av kranen! 

 Man kan tvätta händerna i klassrummet för att undvika köer. 

 Alla måste spola efter sig! 

 En person på toaletten åt gången! 

 Några skräms när man går ut från toan. 

 Det är jobbigt när någon rycker i handtaget, knackar eller  ropar om man 

inte är klar snart. 

 Ibland är det tvål på toalettlocket, handtag och lysknapp. 

 Förr kunde man vara rädd för att någon skulle öppna dörren med något 

fast man låst dörren, men det går inte längre sedan de satte in nya lås! 

 Alla ska städa upp efter sig.  

 

Korridoren: 

 Man kan bli ledsen i korridoren om det är trångt. 

 Många springer i korridoren, speciellt till matsalen. 

 Rörigt vi skorna. Försök ha ett par skor på sin plats och ställa upp dessa 

på hyllan. 

 Man får leta efter sina inneskor ibland, någon som har sparkat undan dem? 

 Utrymmet för jackorna känns trångt. 

 Träfacken där läxor läggs är överfulla med pyssel och andra saker så att 

lappar och läxor som egentligen ska ligga där hamnar utanför. 

 Ibland står det barn kvar länge i korridoren, det blir trångt och kan 

kännas otryggt. 

 

 
                                           /Helene 


