Elevrådsprotokoll 16-10-11
Närvarande åk 1-3: Ingrid och Linn 1A, Melvin och Tyra 1B, Dina och Vilhelm 2A, Nils och
Thea 2B, Elsa och Oliver 2C, Ella och Malte 3A.
Åk 4-6: Anna-Klara 5A, Ellen och John 5B, Rubina 6A.

Diskussioner och synpunkter från klassråden:
Nu har alla klasser kommit med förslag till vilken organisation en del av överskottet från
Skolans kväll ska skänkas. Det blir 1500 kr till Rädda Barnen och 1500 kr till
Världsnaturfonden WWF.
Vi kommer att uppmärksamma detta på FN-dagen den 24 oktober då vi samlas i
gymnastiksalen.
Förslag på namn till matsalen var lite svårare men två förslag har fått två klassröster och det
är ”Kristallköket” och ”Matimperiet”. Alla klasser får rösta ytterligare en gång på dessa namn
så hoppas vi ha ett namn klart till nästa möte.
Övriga punkter
2C vill gärna ha en stilbytardag även den här terminen.
3A vill också ha en stilbytardag. De efterlyser vilka regler som egentligen gäller vid
kompisgungan. De uppmanar alla elever att inte gå över Kingrutorna när spel pågår.
3B undrar om man får åka sparkcykel på skolgården. De undrar också vilka regler som gäller
för klätterställningen och mellanstadieeleverna. Får de vara där? Har Stadsministerns
autografer kommit?
5B vill ha skåp med lås i kapprummet. De önskar också datormusar till de bärbara datorerna.
6A frågar om de får ställa sina cyklar på högstadiets cykelparkering med tak.
Det är bra om alla klasser tillsammans går igenom reglerna för raster och skolgårdens
lekredskap.
Vi har inte möjlighet att ordna med låsta skåp till åk 5. Häng alltid in ryggsäckarna i
klassrummet och ta inte med pengar eller dyrbara saker till skolan. Däremot kan vi köpa in
datormusar till de bärbara datorerna.
Stadsministern fick skrivkramp och kunde därför inte skriva 400 autografer. Istället kommer
alla klasser få ett brev med tack och autograf från statsministern.

Nästa gång vi ses är det dags för terminens matråd.
Vi ses i matsalen den 9 november.
08.30-09.00 för åk 1-3
09.00-09.30 för åk 4-6

Mona Granqvist
Samtalsledare

