Elevrådsprotokoll

15-09-01

Närvarande åk 1-3: Sebastian och Siri 1A, Elin och Emil 1B, Edvin och Kerstin 1C, Mattis och
Nathalie 2A, Harald och Jara 2B, Ingrid och William 2C, Iris och Viktor 3A, Lukas och Malin 3B.
Åk 4-6: Felicia och Ludvig 4A, Amanda och Peder 4B, Sara 5A, Aleksej 5B, Alfred och Shanja
6A.
Vi hade ett bra första möte med elevrådet. Nästan alla klasser var representerade och hade
haft klassråd kring de frågor som skickats ut tidigare. Vi pratade om vad det betyder att
representera sin klass och att det är viktigt att alla har klassråd i samband med våra
elevrådsmöten. En gång per termin kommer elevrådet att ha matråd. Då är personal från
köket och deras chef inbjudna till oss. Om eleverna har synpunkter på maten eller annat som
rör matsalen mellan dessa möten finns den rosa brevlådan med ”Hissa och dissa” i matsalen.
Där kan man lägga förslag till ändringar eller tala om vad som varit särskilt bra.

Diskussioner och synpunkter från klassråden:
Skolans ordningsregler
De flesta klasserna hade gått igenom skolans ordningsregler. Klasserna tycker att
ordningsreglerna är bra och ska vara kvar som de är. 6A undrade varför det inte står att man
inte får ha keps på sig på lektionerna. Vi pratade om detta och om att en del saker inte finns
med på listan men att om allt skulle stå med så skulle listan bli alltför lång.
Välgörande ändamål
Till vem eller vilka ska årets överskott (4 000 kr) från Skolans kväll skänkas?
I några av klasserna hade man ännu inte röstat om den saken. Lämna svaren till Mona så
meddelas det på nästa elevrådsmöte till vilka pengarna ska skänkas.
Övriga punkter
2B önskar att aktuell matsedel sitter på fönstret utåt skolgården, gärna längst ner på fönstret
så att även de yngre eleverna når upp att se. De framförde även att det röda gummit på
kompisgungan var trasigt. När något är trasigt är det bra om man säger till sin klasslärare
eller annan vuxen som då kan felanmäla saken direkt.
3A vill gärna ha en stilbytardag igen. Är det fler klasser som vill ha det? I 3B vill nästan alla att
toaletterna i Lilla huset ska märkas med kill- och tjejtoaletter. Diskutera detta i båda treorna.
4A vill ha mer färg på skolgården, fler träd och ytterligare en klätterställning. 4B vill ha
toaletterna ommålade, en klätterställning till, konstgräs samt fler basketbollar och fotbollar.
5B vill att lärarna ska bestämma om eleverna får lyssna på musik i lurar när det är eget
arbete. De tycker att det är kallt i Lilla huset. Både 5AB önskar konstgräs på grusplanen. 5A
vill att Kingrutorna och basketlinjerna målas i för att synas bättre. Stängslet runt
fotbollsplanen är trasigt på flera ställen. Vi får undersöka vem som kan laga detta. De undrar
också om det finns fler klasser som är intresserade av en stilbytardag.

Till nästa möte
Diskutera och kom med förslag på hur vi bäst organiserar med bordstorkningen i matsalen.
Det bildas köer vid pappersrullen och sprayflaskorna används ibland på felaktigt sätt. Hur gör
ni och hur kan vi göra det bättre?
Nästa möte är onsdag 30 september

Mona Granqvist
Samtalsledare / rektor

