Elevrådsprotokoll

2017-02-28

Närvarande åk 1-3: Dina och Vilhelm 2A, Nils och Thea 2B, Love och Tess 2C, Axel och Semier 3A,
Kiara och Måns 3B, Fanny och Oliver 3C.
Åk 4-6: Kevin 4B, Elisa 6A och Winta 6B.
Inför mötet skulle klasserna ha med sig förslag på hur vi ska fira att skolan fyller 50 år i år.
Här är förslagen från klassråden:
2A: skolgårdsdisco, serpentiner och ballonger, efterrätt på lunchen, ta med eget fika till klassrummen.
2B: äta popcorn och se på film, sova över på skolan.
2C: Extra god lunch med efterrätt, marknad som skolans kväll och göra något roligt för pengarna.
3A: maskerad, föräldrabesök, spela teater.
3B: speldag på skolan då man får ta med sig egna spel, äta popcorn, glass och godis.
3C: knytkalas med rulltårta, god lunch, disko, maskerad, utedag med t ex orientering, fira extra på
”skolans kväll”
4A föreslår att vi ska fira skolan 50-år med glass, skoldisko, pryda klassrummen, äta popcorn och sluta
tidigt.
4B: disko med snacks, sluta tidigt, utflykt med matsäck.
6A tårtkalas, klasserna pryder skolan med vimplar, gräva ner en liten ask med minnen från nutiden
som andra elever kan öppna upp om 50 år, extra god lunch, gemensamma aktiviteter med alla klasser,
klasserna kan göra power points med bilder och information om skolan.
6B glass, tårta, kladdkaka, scones, extra idrottslektioner, disko i gympasalen, elever och lärare byter
plats för en dag.
För att vi ska kunna få fram några förslag som vi kan börja planera utifrån behöver klasserna enas om
tre förslag. Utgå från förslagen ovan och rösta fram tre förslag i varje klass. Anteckna gärna hur många
som röstade på varje förslag. Att sova över i skolan eller sluta tidigt är inget vi kan genomföra för att
fira skolans 50-årsjubileum. Skolan startade i augusti 1967 och vi kommer därför fira skolans 50årsdag i början av nästa termin.
Övriga synpunkter från klassråden
3A; vill ha tillbaka ”örat” till matsalen, de önskar ha en ”stilbytardag” och de påminner övriga klasser
om att torka borden bättre när de ätit klart.
3C; reglerna som var uppsatta vid klätterställningen har försvunnit. Får vi ta med Poke´monkort?
Det är tillåtet att ta med Pokémonkort till skolan från åk 4.
4B; vill ha en ”stilbytardag”
6A; önskar en ny Kingruta på skolgården eftersom det ofta blir kö vid de två utanför Lilla huset.
Nästa vecka är det ”Gästens val” i matsalen. Vi har fått förslag från klasserna och den här gången blir
det Kycklingkebab med ris och pitabröd.

Nästa gång ses vi den 29 mars.
Plats: Ugglans fritids.
08.30-09.00 för åk 1-3
09.00-09.30 för åk 4-6
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