Elevrådsprotokoll 16-03-01
Närvarande åk 1-3: Tuvalie och Signe 2A, Virgil och Linn 2B, Oliver och Elin 2C, Len och Olle
3A, Elliot och Malina 3B.
Åk 4-6: Signe 4A, Chaima 4B, Danielle 5A, Aleksej 5B

Diskussioner och synpunkter från klassråden:
Flera av klasserna har önskemål om ny stilbytardag. Alla klasser kan prata om fler vill ha
detta och i så fall när. Beslut fattas på nästa elevråd.
Övriga punkter
2B tycker att alla ska få vara med och spela fotboll i rinken. De har som förslag att sätta upp
fotbollsreglerna i en plastficka vid rinken så alla kan se reglerna.
2C tycker fortfarande att borden i matsalen är dåligt torkade ibland.
3B undrar vart man kan söka pengar till klassresa och de önskar ha en friluftsdag.
4A meddelar att en av de stora gungorna gnisslar och även ställningen som gungorna sitter
på. De önskar också att det fanns ”enperson-gungor” så man kan gunga enskilt och de skulle
även vilja ha pallkragar för att kunna odla växter i.
4B önskar fler klätterställningar på skolgården då det blir trångt i de som finns. Önskar även
hårtorkar till omklädningsrummen. De tycker att stockarna runt klätterställningen är dåliga
och ojämna i kanterna. Man kan lätt snubbla och göra illa sig. Klassen undrar om de bytas ut
eller jämnas till i kanterna. Klassen tycker också att många rastvärdar bara står och pratar i
stället för att gå runt och att de inte är så uppmärksamma på vad som händer.
5A tycker att det ofta är tomt på torkservetter när man kommer och ska tvätta händerna
utanför matsalen. Kanske bra med en skylt där det står ”Max 2 st.” så räcker de längre. De
har även önskemål om att det skulle finnas lånefotbollar som man kan använda om
klassbollarna är upptagna eller borta.
5B vill ha fler rastvakter på fotbollsplanen och de vill också ha sovmorgon.
Till sist vill 4B meddela att några i klassen har startat en skoltidning och den kommer komma
ut framöver så håll utkik!

Nästa möte
Örnens fritidslokal onsdagen den 6 april.
08.30-09.00 för åk 1-3
09.00-09.30 för åk 4-6
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