Elevråd 23 januari 2015
Närvarande:
Rektor

Johanna Nordqvist

1:an

Tim Fredin

2:an

Astrid Dolk

3:an

Lucas Overton

4:an

Emilia Hermansson

5:an

Ingemar Hammarström

6:an

Matilda Brandström

Ordförande: Johanna Nordqvist
Sekreterare: Johanna Nordqvist
Justerare: Matilda Brandström
Vad är elevråd:
Alla deltagare i elevrådet är representanter och ska föra fram klassens åsikter.
Ordförande leder mötet och sekreteraren skriver ner vad som beslutats i ett protokoll.
Justeraren läser sedan igenom protokollet så att det överensstämmer med vad som
beslutats. Vi följer en dagordning för mötet. Vi läser om elevrådet i so-boken.
Det är ett ansvar och en rättighet att få vara med och påverka i skolan. Representanterna
har fått ett stort uppdrag från sin klass.
Förra protokollet:
Matilda läser upp förra protokollet.
6:orna har fått bord istället för bänkar i klassrummet.
Det har ej blivit bättre med kladd på borden i matsalen. Vi påminner i alla klasser om att
lämna sin plats fin efter sig.
Vår skolmiljö:
Vinterregler: F-1, 2-3 och 4-5 har läst upp reglerna i klassen och har dem uppsatta i
klassrummet. 6:an har ej läst upp dem och de har reglerna ej uppsatta i klassrummet. De
ombeds att göra det så fort som möjligt.
Följs vinterreglerna? Vad behöver vi bli bättre på?

•

Påminn om hjälm på kullen vid madrassåkning

•

Va rädd om varandra vid ”Herran på Täppan”

•

Åk ej madrass mot isen

•

Gå ej på isen utan skridskor, undantag vid skottning av isen.

Kapprummet: Vi behöver alla hjälpas åt att hålla fint i kapprummet.
Punkter från klasserna:
F-1:an

Inga punkter

2-3:an
Klassen tycker att det ej ska byggas hopp i den långa backen som går ut på
åkern. Det är favoritbacke för många och det blir farligt med hopp där. Elevrådet röstar om
det ska vara fritt från hopp i den backen, rösterna faller 3/3. Personalen tar beslut i frågan.
Personalens beslut: Det ska inte byggas fler hopp i den backen, men de hopp som redan är
byggda får vara kvar. Hopp kan byggas i andra riktningar. Alla hopp får användas av alla.
Rastvärdarna får hjälpa till att hålla ordning i boden, men alla elever tar in det som de har
använt.
Första rasten direkt när bussen kommer: Skolans regler gäller även då!
Önskemål om att köpa in fler faktaböcker. Uppdrag till alla klasser till nästa möte att skriva
upp önskemål om faktaböcker.
4-5:an
Klassen önskar fler utflykter. Johanna informerar att det kommer att vara
friluftsdag i Kajvall v. 9 och Elevens-val-dag under våren. Det kan även ske utflykter i egen
klass, hör med respektive klasslärare om detta.
Klassen önskar cuper och turneringar mot andra skolor i tex, skidor, orientering. Johanna
undersöker det.
6:an

Johanna kommer på möte i klassen onsdag 28/1 kl. 11.00.

Vi knäpper kort på elevrådet till skolans hemsida.
Nästa möte: 20 februari 2015
Underskrift:

Sekreterare

Justerare

