Elevråd, 21 november 2014
Närvarande:
Rektor, Johanna Nordqvist
1:an
Lykke Fors- Ricklund
2:an
Elias Wirenberg- Persson
3:an
Isak Karlsson
4:an
Hilmer Grenedal (reserv)
5:an
Frode Sedenberg
6:an
Frånvarande pga. studiebesök
Ordförande: Johanna Nordqvist
Sekreterare: Johanna Nordqvist
Justerare: Isak Karlsson
Förra protokollet:
Protokoll: Alla klasser läser upp och diskuterar protokollen från elevrådet när det kommer till
klassen. Det är viktigt så att elevrådets beslut och information kommer tillbaka till klasserna.
Styltor: Vi har ej fått några styltor till rasterna. Johanna kollar det med Jerker.
Innerast för 6:or: Det är ej aktuellt med innerast för 6:orna i ateljen. Alla raster är uteraster.
Vi behöver friskluft och solljus för att orka prestera i skolan.
Vinterleksaker: Minimadrasser och spadar ska köpas in till vintern till en summa på 2000:-.
Pengar från föräldrarnas skolavslutningskassa.
Vår skolmiljö:
•

Trasiga uteleksaker ska rensas bort. Rastvärdarna får detta uppdrag.

•

Skyddsrond sker torsdag 27/11. Johanna, Jerker och Elias (elevskyddsombud) deltar.

Ringning efter rast: 2 signaler betyder städa och avsluta aktivitet, 1 lång signal betyder att gå
in. Avsluta spel och lek när det ringer och ej avsluta med att tex. ”sista målet vinner”.
Matsalen: Ta översta tallriken i tallrikshögen när du ska ta mat. Det är viktigt att skrapa av
alla matrester på tallriken innan du ställerden i högen för att förhindra att högen ska ramla.
Ställ inte alla tallrikar i samma hög. Tänk på att skjut in stolen och ta bort spill från din plats
så att det är trevligt för nästa person som ska sitta på sin plats efter dig. Det blir matråd
onsdag 3/12 kl. 13.00.
Uteleksaker: Det är okej att lämna hästhinder och andra uteleksaker ute mellan första och
andra rasten om leken ska fortsätta på lunchrasten. Kom ihåg att ta in alla leksaker vid
matrastens slut.

Utvärdera cykelbanan: Endast ett fåtal elever har använt cykelbanan. Detta pga. dåligt väder,
dåligt underlag och att det saknades hopp och rail. Genom röstning har elevrådet kommit
fram till att vi ska ha en ny provperiod med cykelbana till våren.
Utvärdera storsamlingen: Alla klasser var positiva till storsamlingen. Det var bra
uppträdanden och blandade uppträdanden. 4-5:an saknade ”Sikta mot stjärnorna”. Nästa
tillfälle för storsamling är torsdag 18/12 kl. 10.00.
Punkter från klasserna:
2-3:an

Nya hästhinder (hinderstöd och bommar) önskas. Mark har tagit på sig
uppgiften att bygga hinderstöd på slöjden. A-S tar med bommar.
Förslag: Att hästområdet flyttar till grusplanen. Där kan man bygga hinder mot
staketet. Underlaget är bättre för att inte halka när man hoppar. Gungorna blir
fria för att användas till att gunga på. Diskutera detta i alla klasser.
Oftare pålägg på mackorna. Det är endast aktuellt med pålägg när vi serverar
soppa eller gröt till lunch.

4-5:an

Mer sågspån till fotbollsplanen, det har fungerat bra när det har varit geggigt.
Johanna för önskemålet vidare till Mark.
Önskemål att ej leka på fotbollsplanen när match pågår, det stör spelet.
Önskemål att få använda keps och mössa på lektionerna. Rektor svara att det ej
är aktuellt. Kepsar och mössor ska förvaras på hatthyllan i kapprummet under
lektionstid.
Mer utflykter och studiebesök önskas.

F-1:an

Inga punkter

6:an

Inga punkter som rör alla klasser. Johanna bokar in en tid för att besöka klassen
och svara på deras frågor.

Nästa möte: Fredag 12/12 kl. 13.15
Att diskutera inför nästa möte är förslag på vinterregler ute på rasten.
Underskrift:

Sekreterare

Justerare

