Elevråd, 12 december 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

Vikctor Grenedal

Ordförande: Johanna Nordqvist
Sekreterare: Johanna Nordqvist
Justerare: Frode Sedenberg
Förra protokollet:
Skyddsrond: Vi har haft skyddsrond och vaktmästaren har fått en lista med ett antal
mindre saker att åtgärda.
Ringning efter rasten: Eleverna upplever att det har blivit bättre att alla avslutar
aktiviteten vid första ringningen och att de går in vid andra ringningen.
Hästhinder: Nya hållare för hästhinder har kommit och de är gjorda på slöjden.
Hästhopningen blir kvar på baksidan av gården och den samsas med evighetsbollen.
Skridskoplan: Spolningen av skridskoisen är påbörjad.
Kepsar och mössor: Det har ej blivit bättre med kepsar och mössor, vi behöver
påminna våra elever igen. Kepsar och mössor ska lämnas på hatthyllan i
kapprummet.
Möte med klass 6: Johanna har ej genomfört möte med 6:orna. Det bokat in till
starten av vårterminen.
Nytt:
Representanter i elevrådet våren 2015:
1:an

Tim Fredin

2:an

Astrid Dolk

3:an

Lucas Overton

4:an

Emilia Hermansson

5:an

Ingemar Hammarström

6:an

?

Förslag på vinterregler från elevrådet:
•

Snöbollskrig på fotbollsplanen

•

Hjälm om man åker på kullen

•

Ej hjälm om man är på kullen men ej åker

•

Skolan har ett antal lånehjälmar, ta gärna med en egen hjälm

•

Man får ta med egna åkdon

•

Vi åker ej åkdon mot skridskoplanen

Diskussion kring ”Herran på täppan”. Ska leken förbjudas för att den är farlig? Ska
hjälm användas? Är det farligt att använda hjälm i leken?
Johanna tar med sig elevernas synpunkter och diskuterar med personalgruppen.
Punkter från klasserna:
6:an

Önskar bord istället för bänkar

4-5:an

Nya bollar och fotbollsnät- kommer till våren
Göra fint på matbordet efter sig när man har ätit
Önskar rockringar- kommer till våren
Önskar frukostvecka

Nästa möte:
Januari 2015
Underskrift:

Sekreterare

Justerare

