Protokoll från elevråd 4 november 2015
Närvarande:
Rektor
Johanna Nordqvist
1:an
Hugo Persson
2:an
Tim Fredin
3:an
Lovisa Persson
Ordförande: Johanna Nordqvist
Sekreterare: Johanna Nordqvist
Justerare: Hugo Persson

4:an
5:an
6:an

Eira Mejding
Zack Östgård Kron
Viktor Jonsson

Förra protokollet:
Zack läser upp föregående protokoll.
Alla klasser läser upp protokollen i klasserna och diskuterar innehållet.
Ordningsregler: Nu har även 5-6:an gått igenom skolans regler och de är uppsatta i
klassrummet.
Brandsäkerhet: Nu är det inköpt extra brandfiltar och bandsläckare som ska monteras i alla
klassrum. Alla kläder och skor ska hängas upp i kapprummen så att inget blir liggande på
golvet och skapar halkrisk.
Uteleksaker: Uteleksakerna måste fortfarande skötas bättre. De ska läggas in i boden och vi
ska vara rädd om våra saker.
Bussen till Sättjära: Johanna har undersökt med Hudik Taxi möjligheten att ändra bussturen
för att inte behöva åka till Sättjära på em, men det är inte möjligt.
Duschen i källaren: Ett förslag på att byta plats mellan duschrummet och städskrubben.
Tanken i taket stör och fläktarna låter mycket. Johanna och vaktmästare har undersökt det,
men det är ej aktuellt nu.
Datorerna: Anders Östgård har varit på skolan och gått igenom skolans bärbara datorer
tillsammans med 5-6:an. 2 nya datorer ska köpas in och även nytt virusprogram. När
eleverna har använt en dator måste de vänta tills datorn är avslagen innan luckan stängs och
den sätts på laddning. Om luckan stängt för snabbt går den ner på sparläge och den kommer
att starta alla uppdateringar nästa gång den ska användas.
Läsning: Äldre ska läsa för yngre efter elevernas förslag. 4:orna läser för förskolan. 6:orna har
läst för förskoleklass. Vi kommer att fortsätta med gemensamma lässtunder.
Trygghet och trivsel:
Trygghetsplan: Nu är skolans trygghetsplan uppdaterad och mailad hem till alla
vårdnadshavare. Den finns även att läsa på skolans hemsida.

Följande står skrivet i trygghetsplanen för att alla ska känna att de har någon att vara med på
rasten:
 Fråga om man vill vara med och leka
 Om någon frågar, svara ja!
 Rastvakterna ska röra sig runt på skolgården. Rastvakterna hjälper elever som känner
att de inte har någon att leka med att komma igång i lek.
 Vi inför ”Rastaktivister” med start efter höstlovet. 1-3 elever ansvarar för att ordna
en aktivitet på förmiddagsrasten på onsdagar. Resursläraren är ansvarig och tar emot
anmälningar från frivilliga elever som vill anordna en aktivitet. ”Rastaktivisterna” bär
rosa västar den rast de leder aktiviteten.
Tyst matkö: 1-2:an och 3-4:an upplever att det fungerar bra och att ljudnivån i matsalen har
blivit bättre. 5-6:an tycker att de kan bli tystare i kön.
Gå i korridoren: 1-2:an uppmanar alla att gå i korridorerna för när man springer i
korridorerna störs arbetsron.
Vår skolmiljö:
Skyddsrond: Skyddsrond är genomförd. Vaktis har en del saker att åtgärda och mycket blev
gjort på höstlovet.
Boden: Nya backar är inköpta till boden och alla saker har fått en tydlig plats i boden. Nu
måste alla ta sitt ansvar att lägga sakerna tillbaka på anvisad plats. Nu måste eleverna visa
ansvar för sakerna innan nya saker köps in. Innebandyspel ska ej ske i boden. Alla får hämta
saker i boden även fast någon leker där inne. Porten ska vara öppen.
Toaletter: Tänk på att lämna toaletten så som du själv vill finna den. Spola efter dig och
lämna pappersservetter i papperkorgen.
Skolbussen: Allt skräp slängs i papperskorgarna för allas trevnad och det underlättar när
Thomas och Lennart ska städa bussen.
Klippa gräset: 5-6:an lämnar ett förslag på att köpa in en robotgräsklippare till skolan som
kan klippa skolgården. Det borde bli billigare i längden. Johanna undersöker det.
Skolgården: Vi håller oss på skolans område på rasten, ej på grannarnas tomter.
Stressigt på torsdagar: Elever upplever att det är stressigt till bussen på torsdagar kl. 11.30.
Elever skyndar sig ut för att paxa plats i bussen vilket gör att de inte äter sig mätta eller att
mat slängs. Hur kan vi lösa detta?
Olika förslag:




Speciell tid att lämna matsalen
Bestämda platser i bussen
Vända på busskön ibland

Alla klasser ska diskutera tänkbara lösningar till nästa elevråd.
Undervisning:
Mer tema: 3-4:an önskar mer tema. Nu kommer det att ske mindre temaarbeten i klasserna.
Inget stort gemensamt tema är planerat innan jul.

Elevens-val-dag: Tisdag 17/11 är det elevens-val-dag. Alla elever ska välja ett ämne för
dagen. Blankett lämnas ut fredag 6/11 och åter 9/11. Efter det gör personalen grupper
utifrån elevernas önskemål. Ämnen att välja: engelska, musik, slöjd, bild och svenska.
Punkter från klasserna:
3-4:an

Klassen önskar att det köps in fler hjälmar till vintern, Johanna undersöker.
Klassen önskar fler utflykter, teaterutflykter
Frukostvecka!

5-6:an

Klassen önskar nya fotbollar, innebandyklubbor och leksaker. Inga inköp är
aktuellt just nu. Nu ska vi vara rädda om de saker vi har.

Övrigt:

-

Nytt datum: Onsdag 2/12 kl. 12.30. Till detta möte ska varje klass kunna meddela vilka som
är representanter efter jul.

Sekreterare

Justerare

