Protokoll från elevråd 7oktober 2015
Närvarande:
Rektor
Johanna Nordqvist
1:an
Hugo Persson
2:an
Mirja Lantz
3:an
Lovisa Persson
Ordförande: Johanna Nordqvist
Sekreterare: Johanna Nordqvist
Justerare: Zack Östgård Kron

4:an
5:an
6:an

Eira Mejding
Zack Östgård Kron
Viktor Jonsson

Förra protokollet:
Eira läser upp föregående protokoll.
Hur kopplas protokollen tillbaka till klasserna? 1-2:an och 3-4:an läser upp protokollen i
klassen, 5-6:an vet ej.
Ordningsregler: 1-2 och 3-4 har gått igenom ordningsreglerna och de är uppsatta i
klassrummen. 5-6:an vet ej om reglerna är genomgångna i klassen eller om de är uppsatta.
Trygghetsenkäten är genomförd i alla klasser och ska diskuters på dagens möte.
Brandvarnare: Elevrådet har undrat om det inte ska vara brandvarnare i alla klassrum.
Johanna har kontrollerat det med vaktmästaren och det behövs ej i varje klassrum. Vi har ett
centralsystem där alla rökdetektorer är sammankopplade. Däremot ska brandfiltar och
ytterligare bandsläckare köpas in till skolan.
Klassrummen: 1-2:ans projektor fungerar nu. Bänkarna hos 5-6:an är justerade, värmen är
bättre, men eventuellt hackar internet fortfarande.
Uteleksaker: Uteleksakerna måste fortfarande skötas bättre. De ska läggas in i boden och vi
ska vara rädd om våra saker. Snurrgungan är ej åtgärdad. För att den ska fungera perfekt
måste det grävas upp kring snurrgungan och vissa delar måste bytas ut, vilket inte är
prioriterat nu.
Mat, matsal och matro
Helen är inbjuden till dagens möte för att svara på frågor, ta in synpunkter och informera.
5-6:an

Klassen önskar äta tidigare för att få längre matrast. Mattiden är justerad vissa
dagar.
Mån, tis
11.30
Ons
11.20
Tors
11.00
Fre
11.20

Klassen önskar mer efterrätt. Helen överraskar med efterrätt ibland. Det är
viktigt att tänka på att lunchen i skolan endast är ett mål om dagen, mot alla
mål som äts hemma. Allt kan inte rymmas på skolans lunch.
Klassen önskar frukt från skolan. De elever som önskar frukt under skoldagen
får själva ta med frukt. I de yngre klasserna har de saga och fruktstund. Om det
är någon elev som har glömt frukt bjuder skolan på en halv frukt eftersom det
är en del av lektionen.
3-4:an

Önskemål om mer blodpudding och potatisplättar
Önskemål om frukostvecka
Det fungerar bra att sitta i lilla matsalen, men klassen önskar att byta platser
inom klassen, de pratar med Maria om detta.

Helen informerar:
Det som bjuds i matsalen, äts i matsalen
Vi behöver få lugnare i kön
Alla ska ha rena nytvättade händer i matsalen, det är för allas trevnad och för
att vi ska hålla oss friska.
Våga provsmaka i matsalen!
Ej kasta mat för att stressa ut till rasten, alla behöver äta för att få energi.
Ge varandra matro, prata lugnt vid eget bord. Det är ej aktuellt att köpa in ett
öra för att sänka ljudnivån.
Gör fint på din plats efter dig
Lämna din plats fin
Hjälp till att hålla ordning på matvagnen, skrapa av tallriken noga och bygg inga
höga berg.
Använd ett fint bordsskick!
Trygghet och trivsel:
I enkäten har det visat sig att alla elever inte känner att de har någon att vara med på rasten.
Hur kan vi göra så att alla har någon att vara med på rasten?
Förslag från klasserna:
Fråga om man vill vara med och leka.
Om någon frågar, svarar man ja!
Om någon retas- var tydlig och säg ifrån. Be om stöd av en kompis eller ta hjälp av en vuxen.
Trygghetsvakter, 2 st elever, som ska kolla om alla har någon att leka med.
”Rastaktivister”, elever som har till uppgift att ordna aktiviteter/lekar på rasterna för den
som vill vara med. Ev. kan det vara rastvärdarna, någon från varje klass, en vecka i taget.
Johanna tar med förslagen till personalen för att diskutera.

Vår skolmiljö:
Bussen: Eleverna har önskemål på att ändra bussturen för att inte behöva åka till Sätttjära på
eftermiddagarna. Eftermiddagsturen är jobbig och tar lång tid. Johanna undersöker det med
Hudik Taxi.
Gräset: Gräset är ej klippt, det går ej att spela fotboll. Johanna har informerat vaktis.
Röj höggräset vid bäcken. Johanna informerar vaktis.
Duschen i källaren: Ett förslag på att byta plats mellan duschrummet och städskrubben.
Tanken i taket stör och fläktarna låter mycket. Johanna undersöker det.
Datorerna: Datorerna är sega, alla funktioner fungerar ej, de uppdaterar hela tiden. Alla
datorer lämnas inte i laddarna när de inte används, vilket gör att de inte fungerar när de ska
användas. Kolla regelbundet att de är laddade. Den klass som har använt datorerna ansvarar
för att alla laddare är i efter avslutad lektion. Under vecka 42 kommer Anders Östgå rd att
komma till skolan och kolla igenom alla datorer tillsammans med 5-6:an för att komma till
rätta med alla problem.
Snöhögar: Två snöhögar önskas, istället för en stor. Då finns möjlighet för både lek och att
bygga kojor.
Skyddsrond: Onsdag 21/10 kl. 9.00 ska Hugo (elevskyddsombud), Johanna och Jerker gå
skyddsrond på skolan, både ute och inne.
Undervisning:
Förslag om en idélåda i varje klass där man kan lämna önskemål kring undervisningen.
5-6:an önskar bord i klassrummet istället för bänkar. De får återkomma med goda argument.
5-6:an får lyssna på musik i hörlurar på mattelektionerna.
3-4:an får tugga tuggummi på mattelektionerna.
Det finns önskemål att äldre läser för yngre. Johanna tar med förslaget till personalen.
Schemaförändring: Efter höstlovet kommer det att ske en förändring i schemat.
5-6:ans idrott flyttas till onsdag em. Johanna undervisar.
4-6:ans idrott på Ede är kvar som tidigare, Johanna undervisar.
1-2:an och 3-4:an kommer att ha idrott med Bella på fredagar. 3-4:ans lektion är kvar samma
tid. 1-2:ans lektion flyttas till sist på dagen.
Föreningen SPIK kommer till skolan 21/10 för att träffa 5-6:an. De pratar om självkänsla,
trygghet, mod, självförtroende att säga nej till tobak och alkohol, att våga ta ställning mot
mobbning. Samma kväll är det föreläsning där alla skolans föräldrar bjuds in.
Punkter från klasserna:

3-4:an

Innebandybollarna försvinner hela tiden, önskemål om en större burk på
väggen där bollarna kan förvaras.
Påminner alla om att ta in leksaker från bäcken och sandlådan.
Önskemål om innerast på morgonen, innan skolan börjar, tid för att prata och
använda mobilerna. Hitta goda argument och återkom.

5-6:an

Önskar slöjd på Ede. Det är ej aktuellt eftersom vi inte får plats i deras lokaler.

Övrigt:

-

Nytt datum: Onsdag 4/11. Vi träffas 12.30 för att hinna med innan skoldagens slut.

Sekreterare

Justerare

