
 

 

Elevråd SFI 25/10 - 2019 

Eric ledde mötet, Souzie antecknade 

 

Närvarande representanter från: 

Lärvux 1Bgr 1Cgr 1D1 

Alfa 1B1 1C1 2D2 

1A1 1B2 1C2 2D3  

1A2               2B2 2C5 2D5 

 2B3 2C6 3D1 

                      2B4               3C3         

Frågor: 

 För många elever i klasserna 

Det är olika i varje grupp. Vi har för lång kö. 

 

 Vi behöver läxhjälp  

Läxhjälp finns på biblioteket varje onsdag kl. 17.00 och Kanalkyrkan på torsdagar kl. 

17.00. Vi har inga resurser för att ha läxhjälp på SFI.  

 

 Språkkafé 

Vi har provat men inga elever kommer. Vi har Rotary på onsdagar. Det finns kyrkor i 

Sandvikens som erbjuder språkkafé. 

 

 Vill ha ett tyst rum att studera i när man inte har lektion. När man kommer tidigt 

tillskolan för att studera blir man störd av andra som pratar. 

Vi har inga lediga rum just nu men om det blir ledigt så får vi se över det då.  

 

 Det är ofta dålig luft i klassrummet går det att göra något åt det? 

Vi gör det vi kan. Vi ringer och felanmäler. Sandvikenhus kommer hit men det blir 

ändå inte riktigt bra. Vi fortsätter att felanmäla.  

 

 Vill börja skolan klockan 9 varje dag och gå 5 dagar i veckan. 

Det blir svårt att börja kl. 9.00. 

Efter jul så kommer eventuellt fler grupper gå fem dagar i veckan.  

 

 En lärare i varje grupp 

Vi försöker. Nästa termin är tanken att alla grupper ska ha 1 max 2 lärare.  

 Vi vill ha tavlor med substantiv, verb och adjektiv i varje klassrum  

Jättebra idé, men vi får täcka över tavlorna under testerna.   

 

 

 



 

 

 Studera ute 

Några lärare har undervisning utomhus och har informerat andra lärare om detta. Så 

det kommer säkert bli fler lärare som kommer att undervisa utomhus.  

 

 Idrott 

Nej, vi studerar svenska på SFI. Ni kan ta en promenad på rasten för att få frisk luft 

och få mer energi.  

 

 Kvällskurskurs för kurs B 

Vi ska titta på det. 

 

 Bara förmiddagslektioner 

Det är svårt att ordna.  

 

 Pingisbord 

Nej, pingis låter för mycket, det stör många som behöver lugn och ro på rasten.  

 

 Möjlighet att studera andra kurser, samtidigt som SFI, t ex matte 

Vi tittar på det. Vi får se om det blir så nästa år. Då kan man studera 15 timmar SFI 

och 5 timmar matte.  

 

 Vi vill ha fler aktiviteter i blandade grupper på SFI, t ex muntliga övningar med elever 

från andra kurser 

Vi tar med oss det och tar upp det med lärarna.  

 

 Klassrummet är kallt  

Vi fortsätter att ringa Sandvikenhus.  

 

 Bussrabattkort för elever på SFI  

Vuxna elever på SFI. Man kan få studentrabatter endast om man tar studielån.  

 

 Ett datarum för att studera 

Idag finns det inget ledigt rum. Ni kan låna datorerna som står i elevutrymmet. Vi 

ordnar ett datarum om vi får ett ledigt rum.  

 

 Mer tid att studera på SFI 

Idag är det 15 timmar utom i Alfa, som har 19 och 1Bgr som har 18. Vi kommer att 

öka antalet timmar i A-grupperna när det finns utrymme för det. Det ligger även ett 

förslag i riksdagen om att öka antalet timmar till 20. 

  

 Samma tid på lektionerna varje dag. 

Det är svårt att ordna.  

 

 Det finns ett önskemål om att alla elever i kurs D ska ha en egen Ipad.  

Det finns ca 500 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.  

 

 En skolsköterska på SFI 



 

 

Förstår tanken, men det finns inga pengar för det. Vi har en kurator. 

 Stänga av mobilerna 

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.  

 

 Prata mindre modersmål 

Påminn varandra om att inte prata modersmål!  

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

 Vissa lärare pratar lite snabbt (tycker de som är nya)  

Om man är ny i kursen kan det ibland vara svårt att förstå vad läraren säger. Säg till 

läraren om hen kan repetera eller tala långsammare.  

 

 Berätta mer om skrivtest  

Läraren kan läsa upp skrivuppgiften innan man börjar med testet. 

 

 Vi vill göra en resa/utflykt, kanske en gång/termin. 

Det kostar pengar med resor. I så fall får eleverna betala själva. Studiebesök i 

närområdet går bra (Högbo, Österfärnebo, Gävle m.m.) med skolans busskort.  

 

 En bok för att studera  

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.  

 

 Flera skåp behövs  

Vi ska titta på det. 

 

 Vi vill kunna studera halvtid eller deltid 

Man hinner inte lära sig på halvtid och det tar längre tid att nå kursmålen. Om man ska 

studera halvtid på SFI bör man vara här minst 8 timmar. 

 

 Vi vill ha kör.  

Vi får se hur det blir nästa termin.  

 

 Vi vill ha praktik en dag i veckan. Då förstår vi mer hur det fungerar i arbetet. 

Vi undervisar svenska. Det är Arbetsförmedlingens och socialförvaltningens jobb att 

ordna praktikplatser.   

 

 Eleverna borde få simskola och lära sig att simma. 

Vi kan inte hjälpa er med det. Ni kan gå till Parkbadet och fråga. Det finns simskola 

för vuxna på måndagar.  

 

 En dag i veckan där eleverna får välja själv vad de vill göra, t.ex. prata, skriva, höra 

eller läsa. Man blandar elever från C och D och kanske fler. Så gjorde vi i Stockholm 

och det var jättebra. 

Vi tar med oss det och tar upp det med lärarna. 

 

 Det tar ofta lång tid att logga in på datorerna på skolan  

Det är en säkerhetsynpunkt. Vi kan inte göra någonting åt det.  

 



 

 

 Ställ in stolar och håll ordning i klassrummet 

Påminn varandra. 

 

 Mer Kahoot och Quizlet 

Prata med läraren. 

 

 Skratta inte när någon säger fel 

Det är okej att säga fel. Respektera varandra. Prata med lärare om ni upplever att andra 

elever skrattar åt er.  

 

 Bättre parkeringsmöjligheter för elever. Längre parkeringstid 

Mycket svårt i centrum, det finns tyvärr inga mer parkeringar. Vi har bett om att få 

längre parkeringstid men har fått ett nej.  

 

 Ett litet tak över platsen där man röker. När det regnar står många personer under taket 

vid soprummet och det är ett problem. 

Det går inte. Det är förbjudet att röka vid soprummet. Ta med ett paraply. 

Elevutrymmet, fika, raster 

 Vi saknar många saker, t ex socker i kaffeautomaten.  

Ni får ta med eget.  

 

 Kiosk 

Vi har frågat men ingen vill. Eleverna vill köpa billiga smörgåsar och då går det inte 

runt för den som ska driva en kiosk på SFI. Ni kan gå till Café galaxen eller Gröna 

hörnet. 

 

 Vi vill ha en till vattenkokare. 

Elen orkar inte med två vattenkokare på samma plats. Vi kommer att ställa en till 

vattenkokare på bordet bredvid handikapptoaletten.   

 

 Vi behöver en till kaffemaskin eftersom vi inte hinner köp kaffe på rasten. Men om vi 

har rast på olika tidpunkter kanske det inte behövs 

Vi kommer att få en ny kaffemaskin och ni kommer kunna betala med kort. Vi ska 

prata med lärarna och se om vi kan ha raster olika tider. Man kan ha olika tider för 

raster i södra och norra. Funkar inte det och om det fortfarande är långa köer så tar vi 

in en till kaffemaskin.  

 

 Fler stolar till kafeterian 

Ska försöka ordna.  

 

 För få muggar 

Ta med egna. 

 

 5 minuters rast/timme (”bensträckare”) 

Prata med läraren. 

 

 


