
 

 

Elevråd SFI 5/4 - 2019 

Eric ledde mötet, Tuva antecknade 
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Frågor: 

- Ipads, vi förstår att det inte finns tillräckligt med iPads till varje elev men föreslår att 

turas om + fler varianter på frågan om att fler klasser vill vara iPadklassen  

200-250 ipads 500 elever 

Vi kommer samla in alla iPads till sommaren, se över hur många fungerande vi har 

och om vi behöver byta grupper. Ett förslag kan vara att vi turas om under 6 månader 

per klass.  

Då måste alla skriva på iPad-kontrakt.  

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. 

 

- Vill ha tillbaka textilgruppen 

Vi tittar vad det finns för intresse och utrymme 

 

- Vi vill ha en vattenslang på toaletten för att kunna tvätta oss i underlivet efter 

toalettbesök 

Det får vi inte ha. Lokalvårdarna säger att det redan är ett stort problem med allt vatten 

på golvet. 

 

- Tuggummi under bordet är ett problem 

Vi får bestämma en dag när alla grupper tillsammans gör rent borden. Vi måste prata 

om detta i klassrummet! 

 

- Schemat krockar med Extrastöd 

Vi ska prata med personalen på Extrastöd 



 

 

 

- Parkeringsplatser saknas 

Mycket svårt i centrum, det finns bara tvåtimmars parkeringar i centrum, 

parkeringshuset stängt. Cykla, ta bussen, samåk! 

 

- Kan sfi ordna en buss som hämtar elever från exempelvis Björksätra för att minska 

antalet bilar som parkera? 

Det blir för dyrt för kommunen, ni får använda linjetrafiken som finns.  

 

- Studieresor, studiebesök (t.ex. båtresor, Sthlm) gärna varje månad 

Det kostar pengar med resor. I så fall får eleverna betala själva. Försäkringen ska gälla 

även när vi åker, då måste vissa regler följas t.ex. att inte dricka alkohol. Tidigare 

kunde vi få bidrag, men inte längre. Studiebesök i närområdet går bra (Högbo, 

Österfärnebo, Gävle m.m.).  

 

- Fler myndigheter som kommer hit och berättar 

Bra idé! Ska kollas upp. Vilka myndigheter och samhällsinstanser tänker ni på? Kolla 

gärna i gruppen vilka som menas. (Polis, bibliotek, politiker, soc, sjukvård m.m.) 

 

- Mer träna muntligt, med Rotary och liknande 

Rotary kommer en gång i veckan, tidigare även andra grupper. Men inga elever 

kommer!!!  

Biblioteket onsdagar 16:30 och Kanalkyrkan torsdagar 16:30 finns.  

 

- Vi vill träna på att prata svenska med någon som kommer hit en gång i veckan. 

Ingen är intresserad, förutom Rotary 

 

- Några män respekterar inte sina fruar, de kommer hit bara för att kontrollera dem 

Eric behöver veta vilka de är. Berätta för honom om någon som inte bör vara här sitter 

och vaktar sin fru/ dotter/ syster. Annars kan inte skolan göra något åt det. Kanske bäst 

att alla lärare pratar om detta i klassrummet och säga att det inte är tillåtet att vara här 

om man inte är elev.  

Vi får inte ha vakter eller kameror här, p.g.a. integritetsskäl.  

Blir det ett stort problem kan vi kalla hit Gävleborgs bevakning eller polisen. 

 

- Vill ha förtest 2 ggr i månaden 

Vissa vill inte ha förtest alls, prata med läraren om ni kan göra fler. Det är lika viktigt 

hinna med ordinarie undervisning 

 

- Smutsigt på toaletterna, alla män kan sitta när de är på toaletten! 

Alla måste tänka själv, titta hur det ser ut innan du går därifrån! 



 

 

 

 

- Skrivtesten är mycket svåra 

När läraren väljer skrivtest väljer de ofta test som visar om eleverna är klara i kursen. 

Är man inte klar med kursen känns testet så klart svårt.  

Prata med läraren. Kanske måste inte alla elever göra skrivtest varje månad? 

 

- Hur många månader ska jag vänta på att få gå till nästa grupp? 

När du är klar med kursmålen är det dags, det tar olika lång tid för alla 

 

- Vill ha en kamera som kontrollerar om de som kör bil har körkort. Vi vet många som 

kör utan körkort. 

Man får inte sätta upp kameror i Sverige av integritetsskäl. Men prata med rektor så 

kan han ringa polisen. Det är ett allvarligt brott att köra bil utan körkort.  

 

- Språkstödjare i klassrummet 

Vi har Feiroz, Jaber, Afrah och Chahoz. Dels för att översätta, dels studiehandleda. De 

vi har är i många grupper redan och hjälper till, vi kan inte få fler.  

 

- Prata mer svenska i klassrummet, mindre modersmål 

Påminn varandra om att inte prata modersmål!  

Sätt dig inte bredvid någon som pratar samma språk i klassrummet!  

 

- Mobiler på ljudlöst. 

Om du väntar ett viktigt samtal, berätta det för läraren. Annars ha telefonen på 

ljudlöst. Det går att ringa upp efter att lektionen är slut. Visa respekt! Det stör allas 

koncentration när telefonen låter.  

 

- Vill ha en grundgrupp i kurs C, spår 2 

Bra förslag! Vi ska titta på det.  

 

- Dela ut fler skrivböcker till eleverna, den man får räcker inte länge 

När man är vuxen får man köpa sitt material själv.  

 

- Vill ha mer tid på sfi istället för exempelvis Work For You 

Idag är det 15 timmar utom i alfa, som har 19 (det räknas som heltid)  

Ett nytt lagförslag finns om att utöka tiden på SFI, men det tar flera år innan det kan 

bli verklighet. 

Istället för exempelvis Work For You finns förslag om att SFI får mer tid i framtiden. 

Det gäller framförallt studieväg 1.  



 

 

 

- Längre raster om vi får längre studietid 

Inte aktuellt ännu. 

 

- Vi vill gå till samma klassrum varje dag. 

Vi ska försöka se över det till nästa termin, så att det blir bättre. 

 

- Alfasalen är inte ett bra klassrum (Inte bra luft, inga fönster)  

Det är bara en gång i veckan som en klass är där. Till nästa termin försöker vi lösa det 

på annat sätt, om det går. 

 

- Dålig luft i Bildsalen 

Vi kan inte göra någonting åt det men hoppas vi inte ska behöva använda salen i 

framtiden. 

 

Elevutrymmet, fika, raster 

- Vi vill gärna ha någon typ av aktivitet eller spel till rasterna (kortspel, pingis m.m.) 

Eric kan köpa in kortspel och brädspel, men biljard och pingis låter för mycket, det 

stör många som behöver lugn och ro på rasten.  

 

- Högtalare i elevutrymmet som spelar svensk musik.  

Vi får se om vi har råd och möjlighet till det 

 

- Problem med mycket prat i elevutrymmet  

Gå upp till utrymmet utanför Ledinsalen, där är det tystare 

 

- Vill ha mjölk i kafeterian 

Vi kan inte ha det tyvärr, någon kanske dricker upp allt 

 

- En till kaffemaskin för att slippa köerna 

 

Eric förstår att det är lång kö, för de kaffemaskiner som finns idag finns ett treårigt 

kontrakt som löper ut det här året.  

3 månader 6500 kr i hyra plus muggar, skedar kaffe = ca 4 kr per kopp (eleverna 

betalar 5 kr) 

Efter sommaren kan vi kanske fixa en till. Eric frågar om eleverna vill betala med kort 

eller mynt. Kort skulle i så fall vara bättre är det spontana svaret.  

Vi betalar gärna mer per kopp för att spara till en ny maskin säger en elev, men så får 

vi inte göra.  

 



 

 

- En till vattenkokare, det finns bara en fungerande nu. 

Fixas nästa vecka! 

 

- Luktar mycket av maten i elevutrymmet.  

De elever som studerar här på gymnasiet har rätt till mat, det finns ingen annan plats 

för dem att äta på. 

 

- Vi vill ha bokhylla med böcker i cafét 

Det finns redan. Mellan trapphusen N och S finns stora bokhyllor också. Det som 

efterfrågas är lättlästa böcker. Eric kollar om vi kan skaffa fler.  

 

- Trångt i elevutrymmet, fler stolar behövs. 

Fler stolar köptes i höstas men det verkar inte räcka. Eric kollar om han kan köpa ännu 

fler. Om man tar rast på olika tider skull det lösa sig 

 

- Vill ha kaffemuggarna bredvid kaffemaskinen och vattenkokaren 

Vi hade det förut. Men många elever tog många muggar med sig hem (även 

toalettpapper) 

 

- Kanske man kan ta rast i skift för att minska på köerna 

Vi ska ta upp det med lärarna 

 

- Kan vi ställe en kaffemaskin utanför Ledinsalen istället för att det inte ska bli så 

trångt? 

Det är inte vår lokal, så vi får inte det. 

 

- Vi vill ha en större cafeteria 

Går inte att ordna 

 

- Vill kunna köpa fika i kafeterian 

Idag kostar kaffet 5 kronor, i så fall skulle det kosta mycket mer. Tidigare har vi frågat 

cafét på Ånyo, men det finns ingen lönsamhet för dem att sälja fika här, elever har sagt 

att de kan göra smörgåsar, men inte varje dag så det går inte.  

Ta med hemifrån, lägg i kylskåpet är Erics förslag 

 

- Vill kunna sitta ute och fika 

Elever får sitta ute och fika men det finns inte så många platser. SFI äger inte den 

delen, det hör till Kulturcentrum. Vi kan inte sätta dit fler bänkar eller stolar.  

 

 


