
 

Elevrådet 2016-09-29  

CVL/SFI Sandviken. Hammargymnasiet. 

Elever:10 kvinnor, 16 män. Minna Holmqvist(rektor) Åsa Olsson (lärare) Ahmed Dirie, Afrah 

Jaber.  

 

Minna Holmqvist 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 SFI i Sandviken. Alla kan berätta om vad de tycker. 

Demokrati. 

Vi går igenom föregående protokoll. Elevrådet maj 2016  

 

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.  

Uppföljning. Skolan har köpt in 25 nya datorer. 10 datorer finns i elevutrymmet att låna. 

 

Finare kafeteria.  

Maskin där man kan köpa läsk. 

Fler plastmuggar i kafeterian. 

Uppföljning: Skolan har beställt en varuautomat, kommer om några veckor. Muggar finns att 

hämta i receptionen.   

 

September 2016 

Eleverna lyfter frågorna från grupperna 

 Språkstöd till alla  

-Vi har inte språkstöd på alla språk, bara de största. Det är en brist och vi jobbar på att 

kunna hjälpa alla med språkstöd.  

 Eget klassrum/hemklasrum  

Inte möjligt då vi har så många elever och få klassrum. Läraren jobbar i fler än en 

grupp.  

 Pentryt behöver möjlighet att växla pengar 

I receptionen kan man växla pengar.  

 Förskolan upplevs som störande av vissa elever. 

Det går inte att göra något åt det i dagsläget. Rektor informerar förskolechef.  

 Elever vill låna datorer. 
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Man är fri att använda vår ”Lärgata” under dagtid. I övrigt får man använda sig av 

Biblioteket.  

 Bilparkering efterfrågas 

Tyvärr är det ingenting man kan erbjuda men det går som privatperson att hyra på 

parkeringshuset. CarPark 077-196 90 00.  

 Hörlurar, de vita är inte bra. 

Vi har köpt in nya.  

 Kaffet är svagt. 

Vi ställer upp kaffet 

 Böcker i klassen. 

Vi har valt att inte använda böcker utan det digitala läromedlet Sweol Detta på grund 

av vårt kontinuerliga intag som gör att ingen är på samma plats samtidigt, vilket en 

bok förutsätter.  

 Det är för lång tid på kursen 

Kurstiden är individuell och det är läraren som bedömer när eleven uppnått samtliga 

kurskrav.  

 Läraren ska sätta gränser i klassrummet, elever får inte skratta åt varandra, 

man måste ha respekt för olika kulturer. 

Det är viktigt att man respekterar varandra och lyssnar på varandra. Ett skratt kan 

upplevas som kränkande och det är inte OK enligt vår Likabehandlingplan.  

 Det är för mycket läxor 

Tiden på Sfi är bnegränsad. Prata med läraren om du inte hinner med en viss uppgift. 

Men för att uppnå kunskapskraven krävs det att du studerar även hemma. Prata med 

tex. Work for you om att göra läxan där med stöd av dem.  

 Rökplatsen är stökig, elever kastar burkar mm. Kafeterian är stökig, några 

personer kastar muggar mm.  

Vi ställer dit en soptunna vid rökplatsen. Angående Pentryt så är det upp till var och 

en att hålla ordning. Påminn gärna varandra. Vi kommer inte ha någon som jobbar där, 

gå till Receptionen och ni upplever problem eller har någon fråga. Om inte städningen 

sköts så stänger vi Pentryt.  

 3Cgrund vill ha klassresa. Andra elever vill åka på studieresa/studiebesök. 

Skolan har inget uppdrag att genomföra studieresor eller studiebesök. Men prata med 

läraren och ge förslag som ni kan genomföra tillsammans.  

till exempel till Sandvik, Ovako, andra städer.. 

 Bibioteket borde ha öppet längre. 

Det är en fråga för Biblioteket.  

 Eleverna vill ha fler platser där de kan prata med svenska personer. 

Tack för upplysningen, vi jobbar för att få fram fler grupper.  

 Elever vill lära sig om Sverige, t. ex kultur, historia, mat mm 

Bra tips och Idéer till era lärare.  

 Det är för kort tid med 15 timmar i veckan. 
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15 timmar är den ramtid som Skolverket angett, det är ingenting som vi kan bestämma 

i kommunen. Det tar tid att lära sig ett nytt språk. 

Man ska inte jämföra sig med en kompis. NP betyder ytterst lite. Kurskraven styr-

Skolverket.  

 Kaffet är för dyrt. 

Vi får se över det.  

 Det finns inget te. 

Vi ser över möjligheten att sälja the i Receptionen.  

 Det är långt till busshållplatsen, om det kommer snö blir det tråkigt för eleverna. 

Det är en fråga för X-trafik.  

 Elementen är kalla på vintern. 

Hopps på att det blir bättre denna vinter då Sandviken Hus har gjort regleringar.  

 Några elever vill inte gå till Work for you utan i stället vara på SFI. 

Det är en fråga för arbetsförmedlingen men vi kan bara erbjuda 15 timmar här på Sfi.  

 Det är otrevligt på toaletten eftersom några elever(män) inte städar efter sig. 

Vissa toaletter är indelade med skyltar man/kvinna – respektera det. För övrigt 

gäller samma regler som överallt annars, eget ansvar – respekt mot 

medmänniskor.  

 Fler Ipads så elever kan låna. Alla elever ska kunna låna en Ipad. 

Det är ingen ekonomisk prioritering som kommunen gör just nu.  

 Platsen för lånedatorerna är inte bra. 

Det är det utrymmet vi kan erbjuda just nu. Det finns inga lediga klassrum där vi kan 

ha dem.  

 Elever i olika klasser bör få träffa varandra. 

Bra idé att ta upp med läraren.  

 Elever vill ha alla lektioner på samma tid, 8-12. 

Inte möjligt då vi har lokalbrist men vi jobbar på att utöka klassrummen men att alla 

650 elever ska gå endast på förmiddagen ser jag inte som genomförbart eller idealiskt.  

 Det borde gå att betala med kort i cafeterian, och den borde ha en anställd 

person. Vi vill ha en kiosk så vi kan köpa smörgåsar, frukt och dricka.  

Det kommer en varuautomat på plats som några veckor. I den kan man köpa 

godis/läsk/mellanmål. I den kan man betala med kort. I kaffemaskinen är det tyvärr 

inte möjligt då det inte finns sådana avtal i kommunen.  

 Rabatt på busskorten. 

Tyvärr gäller inte detta Vuxenutbildningen.  

 Wifi dåligt ibland, eleverna upplever att de får logga in flera gånger (detta gäller 

telefonerna) men jag upplever även det om vi har många datorer i klassrummet. 

Alla går ej att logga in på samtidigt. 

 

Ibland blir det en överbelastning då för många enheter loggar in samtidigt. Prova att 

lämna rummet och sök upp en annan mottagare och loggan in.  
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 Vi vill träffa andra elever som studerar på Komvux som pratar svenska och 

prata med dem. 
Bra idé att ta upp med läraren.  

 SO/SFI 

Tyvärr så krockar SO och Sfi ibland då det är blandade grupper på SO. SO är 

obligatoriskt inom Etableringen så den ska prioriteras. Viktigt då att man som elev tar 

reda på vad man missat och tar de av det material som använts i skolan.   

 Elevrådet borde få längre tid.:) 

Ja, verkligen. Får planera in två timmar nästa gång. 

Kul att så många kom och var förberedda.  

Tack så mycket för er insats. 

 

/Minna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


