Elevrådsprotokoll

2017-03-29

Närvarande åk 1-3: Fiona och Shervin 1A,, Nils och Thea 2B, Love och Tess 2C, Axel och Semier
3A, Kiara och Måns 3B, Fanny och Oliver 3C.
Åk 4-6: Joakim 4A, Kevin 4B, Robert och Stina 5A, Ellen och John 5B, Elisa 6A och Winta 6B.
Inför mötet skulle klasserna ha med sig tre förslag utifrån förra mötets alla förslag på hur vi ska fira att
skolan fyller 50 år i år.
Här är förslagen från klassråden:
1A: extra god lunch med efterrätt, tårtkalas, lekdag
1B: tårtkalas, god lunch med efterrätt, skolgårdsdisco
2A: extra god lunch med efterrätt, fikamys i klassrummet
2B: rollbyte lärare/elev, extra god lunch med efterrätt, ta med brädspel
2C: äta glass, tårta och kladdkaka, rollbyte lärare/elev
3A: rollbyte lärare/elev, titta på film och äta popcorn, maskerad
3B: speldag då man tar med egna spel, skoldisko, rollbyte lärare/elev
3C: rollbyte lärare/elev, gräva ner en liten ask med minnen från nutiden som andra elever kan öppna
upp om 50 år, extra idrott
4A: rollbyte lärare/elev, extra god lunch med efterrätt, titta på film och äta snacks
4B: titta på film och äta popcorn, disko i matsalen eller gympasalen, spela brädspel
5A: film, knytkalas, skolgårdsdisco
5B: eget fika i klassrummet, äta glass, popcorn och godis, rollbyte lärare/elev
6A: extra festligt på Skolans kväll, tårtkalas och rullande Power Point som åk 6 kan få ha gjort innan
de slutar.
6B: disko i gympasalen, extra idrott/gemensamt storröris.
Övriga synpunkter från klassråden
5A: påminner övriga klasser om att torka borden bättre när de ätit klart och att hänga upp sina
ytterkläder på krokarna innan de går in i matsalen, en del i klassen vill starta skoldagen senare och
utöka skolgårdsgränsen, de önskar bättre fotbollar och basketbollar – de gamla blir för hårda när de är
uppumpade, de vill ha en klocka utanför sin ingång, de vill att fler rastvärdar rör sig runt ”lilla
slingan”, det är högstadieelever som röker bakom Eriksbergsskolan,
De vill att nya nät till fotbollsmålen köps in, de önskar torkskåp i sin hall, en del vill ha fler raster i
klätterställningen.
5B: Får vi ta med fotbollskort till skolan? Det är tillåtet att ta med fotbollskort till skolan från åk 4.
Önskar en ny bänk att sitta på utanför 5:ornas ingång.
6A: önskar en tvålautomat i duschrummen, de vill ha fler och större Kingrutor samt att de gamla
målas i.
6B: vill att stängslet vid fotbollsplanen lagas, önskar att skolan anordnar morgonfys.
Flera av klasserna önskar att Kingrutorna målas i nu när det blir vår. Krister kommer att börja måla så
fort det blir väder för detta och vi fått skolgården sopad ordentligt.
Stilbytardagen blir den 7 april, fredagen före påsklovet.

Nästa gång ses vi den 27 april.
Plats: matsalen
08.30-09.00 för åk 1-3
09.00-09.30 för åk 4-6
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