Elevrådsprotokoll

15-09-30

Närvarande åk 1-3: Emil och Felicia 1B, Edvin och Kerstin 1C, Mattis och Nathalie 2A, Harald
och Yara 2B, Ingrid och William 2C, Iris och Viktor 3A, Olle och Vega 3B.
Åk 4-6: Felicia och Ludvig 4A, Amanda och Peder 4B, Alfred och Shanja 6A.
Efter klassernas omröstningar kommer skolan att skänka 2000 kr till Barncancerfonden samt
2000 kr till Rädda Barnen. Detta kommer att uppmärksammas vid firandet av FN-dagen i
idrottssalen onsdagen den 21 oktober.

Diskussioner och synpunkter från klassråden:
Flera klasser hade haft frågan om stilbytardag uppe och 6B hade ett förslag om att ha
stilbytardag vid ex. Halloween. Många förslag till bättre rutiner vid bordstorkningen kom från
klasserna; fler stationer att hämta papper och sprayflaskor på, byt ut dåliga sprayflaskor, en
vuxen som står och delar ut papper och sprayflaskor samt uppmaning till alla elever att
spraya lite mer försiktigt.
Från förra mötet:
Matsedeln sitter nu på fönstret så att den syns utåt gården. Det röda gummit på
kompisgungan som var trasigt är felanmält och åtgärdat.
Efter översyn ska det nu åter finnas värme i Lilla huset. Det trasiga stängslet runt
fortbollsplanen är felanmält. Kingrutorna och basketlinjerna kommer att målas i av vår
vaktmästare Krister till våren då solen värmer asfalten så att färgen hinner torka.
Det är trevligt med önskelistor från klasserna men det finns tyvärr inga pengar till nya
klätterställningar, nya träd på gården eller konstgräs. Basketbollar och fotbollar köps in till
klasserna varje läsår och här gäller det att eleverna själva ansvarar för att ta in bollarna efter
rast.
Lärarna på mellanstadiet har nu diskuterat frågan från åk 6 angående kepsar/mössor
inomhus och tuggummi på skoltid. Det blir ok att ha keps/mössa på sig inomhus för elever i
åk 4-6, förutom i matsalen där vi fortsätter som förut. Däremot blir det inte tillåtet att tugga
tuggummi under skoldagen.
Övriga punkter
3A tycker att duscharna på idrotten ofta är smutsiga. Nuha kom till mötet och berättade att
hon städar duscharna varje morgon. De tycker att de saknar rastvärdar på fotbollsplanen
ibland. Det finns alltid en rastvärd i närheten, antingen på fotbollsplanen eller vid Lilla huset.
De önskar skohorn till hallen och vill gärna grilla korv på nästa friluftsdag.
4A tog upp getingarna i skogen. Här är det viktigt att lyssna på lärarna och inte gå dit ni vet
att getingarna har sitt bo. Gungorna gnisslar, de vill gärna ha nya gungor i form av
däckgungor.De slipers som ligger runt klätterställningen är gamla och trasiga. De tycker att
toaletterna i deras ingång luktar illa. Toaletterna städas varje dag av Nuha. Det är viktigt att
alla tar sitt ansvar och inte lämnar papper på golvet, spolar toaletten efter sig och torkar upp
om något hamnat på golvet som inte ska vara där. De föreslår doftspray men vi får inte

använda sådant på grund av att många kan må dåligt av den starka doften. Att måla om
toaletterna är ett annat önskemål från 4A som vi sätter upp på önskelistan. Det fattas ett
draperi i pojkarnas omklädningsrum. Det är redan uppsatt ett nytt.
4B tycker att cykelstället utanför matsalen ofta blir fullt på morgonen. Ett tips från andra
elever är att parkera bakom C-längan där det alltid finns många lediga platser. Lamporna
inne på toaletterna i deras ingång lyser dåligt.
6A vill gärna ha en bänk utanför entrén till deras ingång på Eriksberg. De önskar också en
bänk att sitta på vid skohyllorna.
6B önskar konstgräs och vill gärna lyssna på musik i klassrummet.
Nästa möte är ett matråd.
Vi ses i matsalen den 5 november, samma tid som vanligt.

Mona Granqvist
Samtalsledare / rektor

