Protokoll från elevråd 2 december 2015
Närvarande:
Rektor Johanna Nordqvist
1:an Senne Hoogkamer
2:an Tim Fredin
3:an Lovisa Persson
Ordförande: Johanna Nordqvist
Sekreterare: Johanna Nordqvist
Justerare: Tim Fredin

4:an Eira Mejding
5:an Zack Östgård Kron
6:an Viktor Jonsson

Förra protokollet:
Läsning på förskolan: 4:orna har läst sagor för förskolan på fredagar kl. 12.00. Två elever har gått
över tillsammans för att läsa sin saga. 4:orna gillar att gå över och läsa och det är även uppskattat
från förskolan. Vi fortsätter med läsning även på vårterminen.
Raster: Alla får vara med i leken på rasterna.
Rastaktiviter: Klasserna tycker att det är kul med rastaktiviter, superbra! Det är roligt att leda och det
är roligt när andra leder. Ex. på lekar som varit är sparka burken, evighetsboll, under örnens alla
vingar, kedjekull, kom alla mina små kycklingar och kaniner.
Nu har det varit rastaktivister två gånger i veckan. Just nu är alla elever aktiva i olika lekar så det är
inte så många som kommer på aktiviteterna. Elevrådet beslutar att vi tar en paus med
rastaktiviteterna. Aktivitet (hopprep) i 5-6:an har spridit sig mycket, nu hoppar många hopprep.
Tystkö: Vi kan bli bättre på att hålla tyst kö i matsalen, vi har glömt bort det på slutet.
Stressigt vid maten på torsdagar: Flera elever upplever det stressigt i matsalen på torsdagar när
många ska iväg till Ede. Det finns gott om tid för att i lugn och ro äta sin mat. Hur kan vi göra för att
minska stressen? Diskutera denna fråga i varje klass till nästa elevrådsmöte.
Trygghet och trivsel:
Hoppa in i leken: Om du hoppar in i en lek som pågår får du anpassa dig till de regler som är i leken
under den rasten.
Fula ord i busskön: De fula orden som används i busskön måste upphöra. Vi ska behandla varandra
väl, enligt skolans regler.
Enkät: Under december får alla elever och vårdnadshavare en enkät hemskickad som ska fyllas i och
lämnas åter. Svaren hjälper oss på skolan att utvecklas och bli ännu bättre.
Vinterregler: Johanna går igenom skolans vinterregler. Reglerna sätts upp i varje klass. Vi ska
”behandla varandra väl” även i snöbollskrig och i Herren på täppan. Tänk på att inte sikta mot
ansiktet och ej snöpula varandra.
Telefoner på rasterna: Elever önskar att få använda mobiltelefoner på rasterna. Johanna svarar att
det är ej aktuellt då rasterna ska användas till att röra sig, leka och att prata med varandra.

Vår skolmiljö:
Ändra temperaturen för innerast: Det finns förslag på att ändra temperaturen för innerast till -15
grader. Det är ej aktuellt svarar Johanna, utan -18 grader gäller även i fortsättningen.
Snöbollskrig på fotbollsplanen: Det finns förslag på att flytta snöbollskriget till fotbollsplanen. Det är
ej aktuellt då planen kommer att användas till längdskidor i vinter. Snöbollskrig kommer även
fortsättningsvis att vara på baksidan på evighetsplanen. Det är en bra avgränsad yta.
Ta in saker efter rasten: Vi behöver bli mycket bättre på att ta in leksakerna vid rastens slut.
Leksaker: Det finns önskemål att få ta med tex. radiostyrdaleksaker till rasterna. Johanna diskuterar
frågan med personalen.
Toaletter: Toaletterna behöver fortfarande skötas bättre. Tänk på att lämna toaletten så som du själv
vill finna den.
Skor och kläder: Tänk på att ställ upp skor på hyllorna och häng upp ytterkläder. Detta för allas
säkerhet och för att de ska vara lätta att hitta.
Undervisning:
Slöjdsal: Nu är material, maskiner och slöjdbänkar beställda till slöjdsalen. Under jullovet ska
slöjdsalen ställas i ordning för träslöjd.
5-6:an Klassen önskar mer utelektioner och fler utflykter. Klassen vill vara med och påverka
undervisningen mer.
3-4:an Klassen önskar mer variation på idrotten.
1-2:an Klassen önskar mer lektioner med andra klasser och grupper. Mer elevens val och slöjd innan
år 3. Slöjd kan vara ett val till en elevens val dag tex.
Punkter från klasserna:
1-2:an Klassen önskar frukostvecka och efterrätt på fredagar.
3-4:an Klassen önskar enchiladas till lunch. De vill ha fler storsamlingar. Krocket önskas till rasten och
det kan bli aktuellt till våren.
Övrigt:
Representanter till våren:
1:an Lillie Wallman
2:an Lukas Olsson
3:an Tindra Björk

4:an Julia Pahlbäck-Bjurling
5:an ?
6:an ?

Hur upplever representanterna att det har varit i höstens elevråd?
Allt har varit superduper kul! Representanterna känner att de har varit med och påverkat, varit med
och bestämt. Det har varit roligt att höra vad andra klasser tycker. De ser tillbaka på en termin där
förändringar och förbättringar har skett.
Något att önska eller ändra på?
Att Helen kommer fler gånger.
Önskemål om att ändra tiden, man missar rasten. 12.30 blir den fortsatta tiden.

Nytt datum: Januari 2016

Sekreterare
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