Elevråd 21 februari 2014
Närvarande:
Rektor, Johanna Nordqvist
1:an Nillie Olofsson
2:an Olle Mittjas
3:an Casper Udd
5:an Liv Jonsdotter
6:an Tilde Gustafsson
Ordförande: Johanna Nordqvist
Sekreterare: Johanna Nordqvist
Justerare: Tilde Gustafsson
Förra protokollet:
•

Casper och Olle har ej pratat med vaktis efter förra mötet, sakerna är ej åtgärdade.
Olle och Casper pratar med Pontus på måndag, han har ansvar för rastleksakerna.

•

Liv och Tilde har pratat med vaktis, problemet är löst.

•

Minimadrasser är ännu inte inköpta. Isen är ej spolad pga. ostadigt väder.

•

Det är fortfarande problem att komma in i tid efter rasten för elever som leker på
baksidan pga. att de inte hör ringklockan. Lärarna behöver knacka i fönstret så att de
inte blir sena.

Skadegörelse:
•

Många innebandyklubbor är böjda i skaftet. Tänk på att använda dem varsamt.

•

Boden: Alla måste ta ansvar att lägga sakerna på rätt plats. Rastvärdarna ska ej städa
efter alla andra.

•

Trasiga hinkar ska rensas bort.

Punkter från klasserna:
5-6:an
De önskar tema om länder. Varje faddergrupp forskar om ett land under en vecka, under
veckan är det mat från olika länder. På fredag ska det vara parad eller maskerad.
3-4:an
Önskan om att åka skridskor. Om det inte blir is på skolan kan vi åka på IP föreslår de.
Bjuder skolan föräldrarna på lunch på djurdagen? Skolan bjuder de föräldrar som hjälper till
med djur och transporter under dagen.

Ska man ha hjälm på Herran på Täppan? Klassen tycker att det är farligare än att åka
madrass. Elevrådet tycker inte att man ska ha hjälm vid den leken. Hjälmen kan skada mer
än den hjälper.
Varför måste man ha hjälm på kullen om man inte åker? Johanna tar frågan till personalen.
Önskemål om att köpa in stora hjälmar. Tips är att ta med en egen hjälm så vet ni att den
passar.
Önskemål om utflykter ex. badhus.
Övrigt:
Nu är slalombacken och skidspåren öppna i Tappers.
Hösten 2014 ska skolan fira 10-års jubileum. Då kommer skolan att bjuda in nuvarande och
gamla elever, föräldrar och personal. Det kommer att annonseras i tidningen.
Elevrådets förslag på aktiviteter under dagen:
•

Lekar på gården

•

Titta runt i klassrummet

•

Uppvisning tex. cykeltrix

•

Fika med filtar på gården, picknick?

•

Film i klassrummet med klipp vad vi har gjort under åren.

Vid jubileumet kommer skolan att inviga en ny lekställning. Elevrådet får i uppgift att ta fram
fem förslag på lekställningar som kan passa. De ska uppfylla följande kriterier: aktivera
många, passa upp till 12 år, max 60 000:-. Elevrådet enades om sex förslag som ska visas för
styrelsen så vi vet att de fungerar på den tänkta platsen, sedan kommer skolans elever att få
rösta fram vilken lekställning det kommer att bli.
Nästa möte: 4/4- 14
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