
 

 

 

Elevråd SFI 23/10 - 2020 

Närvarande representanter från: 1Bgr, Alfa, 1C2, 1A2, 1B1, 1B2, 1D1, 1C1 

 

1Bgr 

 Varför är dörren mot kulturcenter låst? 

Kultur och fritidsnämnden har bestämt att den ska vara stängd tills vidare. 
Inget som vi kan påverka. 

 Mycket baciller på Ipads, hur kan vi göra dem rena? 

Tänk på att göra ren dem med desinfektionsmedel innan ni börjar använda 
dem. Sprita sedan era händer och då är ni säkra. 

 

Alfa 

 Varför kan vi inte köpa kaffe i kaffemaskinen? 

Det skulle bli för mycket trängsel där och då finns det riska för smittspridning. 
Koka kaffe hemma och ta med i en termos. 

 

1C2, 1A2 

 När kommer vi att vara mer på plats i skolan? 

I dagsläget kan vi inte erbjuda det p g a coronläget. 

 

1C1 

 Vi vill studera i en bok, en arbetsbok. 

Det börjar och slutar elever i grupperna varje månad och då blir det svårt att 
hålla sig till en bok. Vi har Lunis som vår digitala lärobok. Man kan gå till 
biblioteket och låna läroböcker och man kan gå ut på digitala spåret på nätet 

 Vi vill studera mera på Sfi. 

I dagsläget kan vi inte erbjuda det p g a coronläget. 

 Allt är bra 

Det låter mycket bra tycker vi. 

 1C1 vill ha bättre Ipads, de är gamla och fungerar inte 

Vi håller på och ser över de Ipads vi har och det har köpts in en del nya som 
ska ersätta några av de gamla. 

 

1B1 

 Vi vill ha lektioner alla dagar på SFI. Måndag till fredag. 



I dagsläget kan vi inte erbjuda det p g a coronläget. 

 Vi vill att alla elever på SFI har Ipads. 

Det finns ca 450 elever och 200 Ipads. Just nu prioriteras studieväg 1.  

Det måste också finnas kvar iPads att boka för övriga klasser.  

Det är också viktigt att vänja sig vid att arbeta med datorer för framtiden i 

yrkeslivet. Där datorer används mycket.  

 

 Vi vill studera fler timmar på SFI. 15 timmar är lite tid. 

Det är den tid som vi i dagsläget erbjuder och vi följer de rekommendationer vi 

får av Skolverket 

 Vi tycker att klassrummen är bra och toaletterna är fräscha. 

Det låter bra. 

 Vi vill träna mer på att skriva. 

Prata med er lärare. 

 

1B2 

Se ovan 

 

1D1 

Se ovan 
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