Protokoll från elevråd 17 april 2015
Närvarande:
Rektor:
1:an
2:an
3:an
4:an
5:an
6:an

Johanna Nordqvist
Lykke Fors Ricklund
Astrid Dolk
Lucas Overton
Emilia Hermansson
Linus Olsson
Matilda Brandström

Ordförande: Johanna Nordqvist
Sekreterare: Johanna Nordqvist
Justerare: Lucas Overton
Föregående protokoll:
Matilda läser upp föregående protokoll.
Matsalen: Vi ska fortsätta att påminna varandra att lämna vår matplats fin efter oss.
Biblioteket: Elin har beställt nya böcker till biblioteket som kommer snart.
Städning: Klottret under finbordet är åtgärdat så gott det gick, 1-2-3:an har suddat. Ett
förslag är att försöka ta bort det resterande klottret med mirakelsvamp och medel. Lilla toan
uppe är fixad, nu är det fint i hörnen.
Vår- och sommarregler: 2-3:an har ej gått igenom reglerna och de är ej uppsatta i
klassrummet. Övriga klasser har gjort det.
Asfalt till gården: Johanna har varit i kontakt med styrelsen gällande mer asfalt på gården.
Kostnaden rör sig om ca 25 000:- för asfaltering. Beslutet ligger hos styrelsen.
Ringning: Eleverna behöver påminnas att det endast är en ringning nu och att det innebär att
alla ska avsluta leken vid ringning och gå in direkt.
Ta hem vintersaker från bod och kapprum: Nu är nästan alla vintersaker hemma.
Basketkorgar: Basketkorgarna är på plats men de behöver rätas upp och snyggas till. Fler
basketbollar kommer.
Fotbollar och nät: Alla klasser har fått nya fotbollar. Fotbollsnäten är ej åtgärdade.
Frukostvecka: Vecka 18 blir det frukostvecka.
Nya leksaker: Nya sandleksaker är inköpta och nya styltor är tillverkade.

Skolmiljön:
Anslagstavla för elevrådet: Elevrådet har fått en egen anslagstavla utanför rektorsrummet.
Där kommer senaste protokollet sättas upp.
Vikarie i 2-3:an: Ann-Sofie kommer att vara hemma fram till sommarlovet. Vikarie i 2-3:an
ska tillsättas.
Datum under våren:
Skolinspektionen: Onsdag 6 maj kommer Skolinspektionen till skolan för en inspektion. De
åker ut till alla skolor för att se att skolorna följer läroplan och skollag. Under dagen kommer
två personer och de kommer att intervjua rektor, lärare, elever och ev. föräldrar.
Elevens val-dag: 8 Maj i Hudiksvall
Arbetsdag och trivslekväll: 12 maj kl. 16-19. Vi gör fint på gården tillsammans. Förskola, skola
och fritids deltar. Vi bjuder på hamburgare och fika.
Djurdag: 3 juni. Från klass 3 får man ta med riktiga djur.
Skolavslutning: Onsdag 10 juni på kvällen
Punkter från klasserna:
2-3:an

Klassen har funderingar kring den inhängande hagen på gaveln. Den är tillfällig
tills gräset växt till sig.
Klassen önskar cykelbana. Intresset är vagt i elevrådet. Vi tar med frågan till
klasserna och nästa elevråd. Alla klasser ska rösta.

4-5:an

Klassen har önskemål om en korggunga på baksidan. Det är ej aktuellt nu
meddelar rektor.
Önskemål om järnnät till pingisbord. Rektor undersöker det med vaktis.
Klassen önskar bord istället för bänkar. Det är ej aktuellt under vårterminen.
Ev. kan det genomföras till hösten.

6:an

Inga punkter

Nytt datum: Onsdag 20 maj 2015

Sekreterare

Justerare

