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Närvarande åk 1-3: Lovisa och Vidar 1A, Olle och Sandra 1B, Dina och Vilhelm 2A, Nils 2B,
Elsa och Oliver 2C, Ella och Malte 3A, Matilda och Sara 3B, Fanny och Oliver 3C.
Åk 4-6: Ellen och John 5B, Rubina 6A och Winta 6B.
Sedan förra mötet har alla grå tallrikar i matsalen bytts ut mot vita. Hamburgerbröden är
bättre och faller inte sönder. Theres har tagit med alla era synpunkter till de dietister som varje
termin gör skolornas matsedlar. Taket över cykelställena på Eriksbergskolans gård har rivits
och ni som vill får gärna ställa era cyklar där nu.
Diskussioner och synpunkter från klassråden:
3A Påminner om att staketet vid fotbollsplanen behöver lagas. Näten till målen på
fotbollsplanen är också trasiga. Här gäller det att alla som är på fotbollsplanen påminner
varandra om att inte hänga eller ligga i näten, de håller inte för det. De vill också säga till alla
elever att vara försiktiga bakom gympasalen eftersom det finns glassplitter som fastnat i grus
och is där. De vill gärna ha en Stilbytardag nästa termin.
3B undrar om man får fästa snö på tegelväggen. Krister, vår vaktmästare säger att det är ok att
skriva klassbeteckningar men inte ”klä in” hela tegelväggen i snö.
5B Vill ha större rastområde för mellanstadiet. Tyvärr är det inte möjligt då skolans personal
inte räcker till för att ansvara för större områden. Dessutom blir det svårt att höra ringsignaler
och komma i tid till lektioner om man är för långt bort. De önskar också fler matråd. Om ni
vill lämna synpunkter mellan matråden så använd gärna den rosa brevlådan som står uppställd
i matsalen.
6A Vill gärna ha en stilbytardag under våren.
6B Önskar att de under någon rast i veckan får vara i klätterställningen. De vill också att det
sätts upp staket längs med långsidan på fotbollsplanen. Det är kommunen som ansvarar för
fotbollsplanen och vi kommer framföra ert önskemål till dem.
Nästa år fyller Hågadalsskolan 50 år! Prata gärna på klassråden om hur vi gemensamt kan fira
detta.

Nästa gång vi ses är det 2017.
Vi ses på Ugglans fritids 23 januari.
08.30-09.00 för åk 1-3
09.00-09.30 för åk 4-6
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