Elevråd 4 april 2014
Närvarande:
Rektor, Johanna Nordqvist
1:an
Jack Söderlund
2:an
Olle Mittjas
4:an
Viktor Jonsson
4:an
Linus Olsson
5:an
Liv Jonsdotter
6:an
Erik Eriksson
Ordförande: Johanna Nordqvist
Sekreterare: Johanna Nordqvist
Justerare: Linus Olsson
Förra protokollet:
•

Madrasser och järnspadar är undanplockade och det är ej aktuellt att åtgärda dem
nu.

•

Näten på innebandymålen är ej åtgärdade. Liv och Olle pratar med Pontus Dahlgren
som är ansvarig för uteleksaker.

•

Önskemål om tema om länder kommer ej att hinnas med under vårterminen.

•

Du behöver ej använda hjälm på kullen vintertid om du bara är där och ej åker i
backen.

•

Önskemål om utflykter: Det är ett antal utflykter inplanerade under våren.
Påskvandring för 3:or i april
Trollkarlen från Oz, teater i Gävle för 5:orna i april
Elevens val-dag för hela skolan i maj. Vi kommer att vara i Delsbo-området.

•

Ny lekställning: Elevrådets förslag är lämnade till styrelsen.

Information från rektor:
•

Skolans bibliotek: Biblioteket är rensat och nya böcker ska köpas in. Lämna
önskemål till klasslärare på författare, bokserier och teman. På skolans
anslagstavla finns även en lapp där du kan skriva upp önskemål.

•

Lina ska vara föräldraledig nästa läsår, vi söker därför efter en ny lärare. Vi har
haft annons i HT, på arbetsförmedlingen och på skolans hemsida.
Ansökningstiden går ut 16/4. Sedan kommer personalen att ha intervjuer med de
sökande.

Ordningsregler:
Alla klasser har gått igenom skolans huvudregler. Elevrådet enas om vilka regler som gäller
för vår, sommar och höst, dvs. barmarksregler.

 Cyklar parkeras i cykelstället och används ej under skoltid. Det är obligatoriskt att
använda hjälm om du cyklar till och från skolan.
 Sparkcykel och skateboard får användas, hjälm är obligatorisk.
 Det är tillåtet att klättra i träd.
Skadegörelse/saker att åtgärda:
Fotbollsnäten behöver lagas. Bollar behöver pumpas eller bytas ut. Johanna lämnar
uppdraget till Pontus Dahlgren.
Punkter från klasserna:
1-2:an
•

De vill att om man har börjat leka en lek och det kommer någon ny som vill vara med
och leka får den nya anpassa sig till de regler som redan är i leken.

•

Regler i bussen: Alla ska sitta bältade hela resan och det är ej tillåtet att byta platser.

•

Ej tillåtet att leka i bäcken, det är utanför skolans område.

•

Alla får vara med och leka.

3-4:an
•

Önskemål om cykelbana på skolgården, ev. vid skridskobanan. Johanna tar upp det
med personalen.

•

Önskemål om ramper.

•

Önskemål om att använda riktiga fotbollsregler på rasterna. Önskemål om att
använda domare. Skolan kan ej avsätta en vuxen till att vara domare. Vilken vill vara
domare? Blir det rättvist? Lagindelningen är oftast 5-6:an mot resten. Elevrådet
tycker att det fungerar bra.

•

Regler vid tjuv och polis: Dela jämna lag från början. När nya kommer in blir de
poliser automatiskt. När leken är klar väljs nya lag. Elevrådet enas om dessa regler.

5-6:an
•

De har gått igenom skolans allmänna ordningsregler.

Nästa möte: 16/5 – 2014
Underskrift:
___________________________________________________________________________
Sekreterare

Justerare

