
 

 

Elevråd SFI 23/10 - 2020 

Närvarande representanter från:, 2C4, 2C6, 3C3, 2D2, 2D3, 3D1 

 

2D2 

 När öppnar Studiestugan? Vi behöver den. 

Studiestugan är stäng p g a ekonomiska skäl. Det finns heller inget i skollagen 
om att vuxenutbildningen är skyldig att hjälpa elever på det sätt som den 
gjorde när den fanns. 

 Kan man få extra hjälp av Sfi? Till exempel om man bara har lite kvar på 
kursen. 

Fråga er lärare om hen kan hjälpa er på något sätt. 

 Vi trivs bra i skolan, men ibland blir det problem när det tar lång tid att klara en 
kurs.  

Det låter mycket bra att ni trivs tycker vi. Det är väldigt olika hur lång tid det tar 
att klara en kurs. Det är ni som måste göra jobbat. 

2D3 

 Toaletterna på Sfi behöver bli fräschare. Man måste bli bättre på att göra rent 
efter sig. Just nu är det inte så fräscht. 

Påminna varandra om att inte  lämna toaletten smutsig. Det är vuxna 
människor som studerar här och borde ta sitt ansvar. 

 Eleverna vill ha en lärobok för kurs D. Det finns Lunis men det finns önskemål 
från eleverna att ha en riktig lärobok också. 

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 studera på webbsidan 
www.digitalasparet.se. 

 Eleverna vill ha mer tid på Sfi så de kan få mer hjälp från läraren. 1,5 timme 3 
gånger i veckan är för lite tid. 

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

 Språkcafé två gånger varje vecka. 

Inte aktuellt. De gånger vi provat har det nästan inte kommit några deltagare. 
Det finns kyrkor i Sandviken som har erbjudit detta. 



 

 

 En bättre och lugnare plats för datorerna. Det är ofta stökigt i korridoren och 
svårt att koncentrera sig. 

Som det är i dag finns det inte något ledigt klassrum att ha som studierum. Det 
finns hörlurar att låna i receptionen som stänger ute en del ljud. 

 Lektionerna ska börja samma tid varje dag. T.ex. 8.00 eller 12.00. Inte 8.00 en 
dag och 8.15 dagen efter. 

Vi startar lektionerna olika tider för att inte för många elever ska vara i 
korridorer och trappor samtidigt. 

2D5 

 Vi skulle vilja studera flera timmar på skolan. Vet du när vi kommer få göra det 
igen? 

Nej, i dagsläget är det svårt att svara på när p g a corona. 

 Vi vill kunna köpa kaffe. När kommer vi kunna köpa kaffe på skolan igen? 
 
Det skulle bli för mycket trängsel där och då finns det riska för smittspridning. 
Koka kaffe hemma och ta med i en termos. 
 

 Jag behöver studera fler timmar. Kan Sfi skriva ett intyg så jag får ha mitt barn 
på dagis lite längre på eftermiddagen? 
 
Det är inget som vi kan påverka. Kunskapsförvaltningen har sina egna regler 
för barnomsorg. 
 

 Kan ni öppna dörrarna vid biblioteket så man kan gå den vägen till skolan? 
 
Kultur och fritidsnämnden har bestämt att de ska vara stängda tills vidare. 
Inget som vi kan påverka. 

3C3 

 Vi vill ha samma klassrum och samma tid varje dag (på morgonen). 

Nej, det är för många grupper för att det ska gå att ordna. 

 Vi vill att sfi ska följa samma terminsdatum och ha lov när grundskolor och 
gymnasieskolor har det. 

Vi kan inte ha lika många lov och lika långa som grundskolan och gymnasiet. 

 Det skulle vara bra med extra tid utöver lektionerna för att få hjälp att ”komma 
in i samhället”, till exempel att skriva CV och förbereda eleverna för 
jobbintervjuer. 

Prata med era lärare om det är något ni skulle kunna jobba med. 

 

 



 

 

 SO (samhällsorientering) på flera språk, till exempel engelska. 

Vi erbjuder inte SO på alla språk. Det går att anmäla sig för att få utbildningen 
på lätt svenska när man lärt sig lite mer svenska. Det finns även en webbsida 
med all information om SO och det svenska samhället, 
www.informationsverige.se 

 Alla måste tänka på att prata mer svenska! 

Påminn varandra om att inte prata modersmål.  
Sätt dig inte bredvid någon som pratar samma språk i klassrummet. 

 Vi vill också låna hem I-pads. 

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. 

 Rabatterade träningskort till gym eller simning. 

Inget som vi kan hjälpa till med. 

 Vi behöver mer tid än bara 1,5 timme på Sfi varje dag. 

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

2C4 

 Mycket parfymdoft i skolan fast det är förbjudet. 

Påminna varandra om detta. Det är ett förbud som vi har på skolan och som 
ska följas. 

 Vi vill ha mer tid i skolan. 

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

 Vi skulle vilja ha bordtennis att spela på rasterna när corona är över. 

Det låter för mycket och skulle störa de som vill ha lugn på rasten 

 Jobbigt att kombinera extratjänst och studier. 

Rektor ska framföra det till projektledningen kring extratjänsterna. 

 

 

 



 

 

2C6 

 För korta lektioner varför är de inte fyra timmar. 

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

3D1 

 Dåligt med parkeringsplatser. 

SFI ligger i centrum och det är svårt med parkeringsplatser. De platser som 
finns vid ingången är till för personalen.  

 Besöka museum och rundvandring i Sandviken. 

Prata med er lärare om att ni skulle vilja göra detta. 

 Handsprit vid stor ingången. 

Handsprit kommer att ställas upp på bordet, med den gröna duken, bredvid 
handikapptoaletten i elevutrymmet. Om den försvinner får vi hitta en annan 
lösning. 

 Vi vill få tillbaka skrivtesten snabbare för att se vad vi behöver träna mer 
på. 

Prata med er lärare om detta. 
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