Elevråd, 19 september 2014
Närvarande:
Rektor, Johanna Nordqvist
1:an

Lykke Fors-Ricklund

2:an

Elias Wirenberg-Persson

3:an

Isak Karlsson

4:an

Zack Östgård- Kron

5:an

Frode Sedenberg

6:an

Viktor Grenedal

Ordförande: Johanna Nordqvist
Sekreterare: Johanna Nordqvist
Justerare: Viktor Grenedal
Elevrådets funktion:
Vi pratar om att alla som är med i elevrådet är representanter från sin klass och ska föra hela
klassens talan. Vi läser ur SO-boken om vad klassråd och elevråd är för något. Det är en
rättighet och ett ansvar att vara med och bestämma över skolan.
Ett möte ska innehålla:
ordförande- ledare för mötet
sekreterare- skriver ner det som sägs i ett protokoll
dagordning- olika punkter som mötet innehåller
vid förslag kan vi rösta genom tex. handuppräckning
Det kommer att vara möte en gång i månaden och representant byts vid jul.
Ordningsregler:
Vi tittar på våra ordningsregler. 4-5:an känner ej att de har gått igenom ordningsreglerna vid
skolstart och behöver därför göra det. Övriga klasser har gått igenom reglerna.
Alla klasser har gemensamt skapat trivselregler för respektive klass.
Trygghet och trivsel:
Alla klasser har genomfört trygghetsenkäten som är ett underlag för vårt fortsatta
trygghetsarbete. Alla klasser har fått besök av trygghetsgruppen som består av Anna-Karin
(skolsyster) och Elin.

En viktig sak för att alla ska känna trivsel är att vi ska låta varandras saker vara i fred. Alla
elever ska känna ro och trygghet när de är på lektioner utan att behöva oroa sig över att
saker försvinner eller förstörs i kapprummet. Vi skojar inte på detta sätt!
Vår skolmiljö:
Alla ska hjälpas åt för att vi ska få en trivsam skolmiljö. Meddela trasiga saker till lärarna så
att det kan åtgärdas så att ingen gör sig illa. Vi ska alla ta ansvar för att hålla rent och vara
rädd om våra saker. Alla klasser har fått besök av Ulla-Britt (städ) och Jerker (vaktis)som har
presenterat sitt arbete.
Vissa klasser har städområden vilket fungerar bra.
Elevrådet utser ett skyddsombud genom lottning, Elias Wirenberg-Persson. Han kommer att
delta i skyddsrond under hösten tillsammans med rektor och vaktis.
Nya böcker har köpts in till biblioteket. De kommer att märkas upp och finnas att låna.
Nya titlar:
Mystiska ladan, Borss och Olsson
Märta på ridläger, Eklund Wilson
Brandkårsmysteriet, Widmark och Willis
Hålla ihop? Halling
Sune på bilsemester, Olsson och Jacobsson
Doktor Proktors pruttpulver, Nesbö
Punkter från klasserna:
6:an
•

Önskemål om att få cykla på grusplanen på ett avgränsat område. Bygga hopp på
slöjden. Det ska gälla för år 4-6 eller ha olika raster för olika åldrar. Johanna tar
frågan vidare till personalgruppen.

•

Önskemål om att ta mat själv, ta lagom mycket mat. Elevrådet tycker att det är ett
bra förslag. Johanna tar med frågan till personalgruppen.

•

Önskemål om bänkar och bord till skolgården. Johanna ber vaktis om hjälp att köra
dem till skolan.

4-5:an
•

Klassen önskar längre raster, men det skulle innebära längre skoldagar och det går ej
att genomföra med befintliga bussturer.

•

Klassen önskar mer träd och buskar för att göra det mysigare på skolgården. Det är ej
aktuellt nu svarar rektor.

•

Önskemål om bättre hoppstyltor, mer sandleksaker (hinkar, traktorer), nya fotbollar.

•

Önskemål om idrottsmatta utomhus på skolgården. Det är ej aktuellt meddelar
Johanna.

3-4:an
•

Klassen meddelar att det saknas brandvarnare i klassrummet. Larmet i korridoren
hördes dåligt vid brandövning. Johanna lämnar uppdraget till vaktis att undersöka.
det. Larmet hördes bra i övriga klasser.

F-1:an
•

Inga punkter som rör hela skolan.

Övrigt:
Vi knäpper kort på elevrådet som kommer att ligga på skolans hemsida.
Planer på att skapa en anslagstavla till elevrådet.
Nästa möte:
Fredag 10 oktober kl. 12.00

Underskrift:

Sekreterare

Justerare

