Protokoll från elevråd 20 januari 2016
Närvarande:
Rektor Johanna Nordqvist
1:an Lillie Wallman
2:an Lukas Olsson
3:an Tindra Olsson
4:an Julia Pahlbäck- Bjurling

5:an Hilmer Grenedal
6:an Linus Olsson
Ordförande: Johanna Nordqvist
Sekreterare: Johanna Nordqvist
Justerare: Julia Pahlbäck- Bjurling

Vi pratar om vad elevrådet är, funktion, syfte och hur mötet fungerar. Viktigt att tänkta på
att vara representant är att föra klassens talan under mötet.
Förra protokollet:
Linus läser upp förra protokollet.
Radiostyrda leksaker: Personalen säger nej till att använda radiostyrda leksaker på skolan.
Anledningen är att de oftast är dyra och ömtåliga och innebär ett stort ansvar.
Önskemål om olika maträtter: Förslagen är lämnade till Helen.
Trygghet och trivsel:
Minska stressen på torsdagar: Vi diskuterar olika förslag och dess fördelar och nackdelar.
Stressen beror främst på att det är populära platser i bussen. Ta egna initiativ att välja en
annan plats om du ofta sitter längst bak. Ge något annat barn chansen att sitta längst bak är
elevrådets uppmaning till alla elever.


Bestämd tid att gå från matsalen: Elevrådet tycker att det skulle skapa stress ut ur
matsalen, att det blir trångt vid diskvagnen och att ljudvolymen höjs. Det skulle även
skapa trängsel i kapprummet och rusch till busskön.



Lapp i matsalen med budskapet ”inte stressa”: Elevrådet tro inte att det skulle hjälpa.



Bussvakt: Elevrådet tycker att det är ett bra förslag, att det finns en vuxen där ute.
Det minskar stressen i kön och att ingen smiter före i kön.

Vinterregler- hur följs de? Vi behöver bli noggrannare att följa reglerna. Eftersom att det inte
finns lånehjälmar till alla uppmanar vi att ni tar med egen hjälm som ni vet passar er. På
frågan varför man ska ha hjälm på kullen om man inte åker, svarar Johanna, att det är för
allas säkerhet och för att vi inte kan skilja ut vem som ska åka eller inte. Herran på täppanönskemål om två högar vid mer snö.
Bussen: Skräp lämnas i papperkorgarna för allas trevnad och för att underlätta för Thomas
och Lennart som städar bussen. Ingen ska gå före i kön, utan du ställer dig sist i kön när du
kommer. Tänk på att skolans regler gäller och att vi behandlar varandra väl.

Vår skolmiljö:
Uteleksaker: Vi behöver bli bättre på att ta in sakerna efter rastens slut. Lägg sakerna på
anvisad plats.
Toaletterna: Det har blivit bättre på toaletterna. Toalettetikett har diskuterats i klasserna.
Tänk på hur du lämnar toaletten efter dig. På toaletten måste man få ro och vara i fred. Det
är absolut förbjudet att låsa upp toadörren när en kompis sitter på toaletten. Vaktmästare
har fått i uppdrag att sätta upp insynsskydd på fönstret på toaletten i kapprummet och att
smörja toalettdörren i 5-6:ans kapprum eftersom att det är trögt.
Fler duschar: Det är ej aktuellt att skapa fler duschar. Den största gruppen får stora
duschrummet. Sedan ligger idrotten så att vissa elever har idrott vid dagens slut och duschar
då hemma.
Kläder i hallen: Kläderna i kapprummen måste skötas bättre. Lägg dina saker på hyllorna. 56:ans skor får ej plats på hyllorna nu när det är stora vinterskor. Täckbyxorna får ej lämnas
på skorna vid entren, utan hängas upp på sin hylla.
Undervisning:
Förtydliga målen: Vi lärare kommer arbeta mer för att förtydliga målen för eleverna och att
eleverna får inflytande över arbetssätt, arbetsformer och innehåll vid uppstart av ett
arbetsområde.
Elevens-val-dag: Vi ska ta in förslag från eleverna vid planeringen av vårens elevens-val-dag.
Punkter från klasserna:
5-6:an
Klassen önskar ett till hockeymål och det ska bara monteras ihop.
Klassen önskar AC till klassrummet. Vi får se över möjligheten att sänka temperaturen i
rummet när solen börjar värma till sommaren. Vi har gjort ventilationsmätningar på luften i
rummet och den är god.
Dela upp hockeyplan för lek och spel, ev. spraya med mittlinje. Johanna svarar att det har ej
hunnits med innan tövädret kom.
Övrigt: Knäppa kort på nya elevrådet som ska finnas på skolans hemsida och på
anslagstavlan.
Nytt datum: 24 februari
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