Protokoll 20161115
Närvaro: Vera F, Alice F, Ville F, William åk1, Melvin åk2, Alma åk4, Arash åk4, Moa åk3, Sara åk3,
Agnes åk 1, Simon Åk5, Alva åk5, Rosa lärare
Val av mötesordförande: Simon åk 5
Val av mötessekreterare Alva åk5
Genomgång av dagordning
Genomgång av föregående protokoll
Rapport från klassråden:
F-klass: Har pratat om hur man beter sig mot andra
Åk1: Bjuder in till Stora biblioteket där de har en utställning om böcker de har läst.
Åk2: Inget att rapportera
Åk3: - Det är inte roligt att vara på stora lekplatsen när man hittar fruktrester i sanden. KASTA
FRUKTSKAL OCH SKRUTTAR I SOPTUNNORNA!!
- Inget sand på rutschkanorna och när man gräver ska man se sig för så att man inte gräver så vilt att
de runt om en får sand på sig.
Åk4:-Önskar att uteklockorna ställs rätt
- önskar en organiserad lekdag
- vill ha en liten yta i klassrummet där de kan pausa och kanske göra lite pausgymnastik.
- Ingen ska hänga i kapprummet på rasterna.
- ibland luktar det kiss i omklädningsrummet, viktigt att man kissar där man ska, dvs i
toalettenstolen!!!!!
Åk5: Önskar nytt tvål på toaletterna, tycker att detta luktar illa.
Åk 6: ej närvarande pga av prov.
Övrigt:
Elevrådet beslutade att fotbollsmålet ska målas och det ska skrivas in #sverigesschystasteskola, göra
trevliga skyltar att sätta upp.
Åk5 och 6 måste ha ytterligare diskussioner om hur det ska bli så bra som möjligt på fotbollsplanen,
det fungerar inte tillfredställande. Några representanter från varje klass får träffas tillsammans med
Jean och komma på riktlinjer som gör alla nöjda. Viktigt att allas röst görs hörd på det mötet, inte bara
de som är vana fotbollspelare.
Genomgång av höstens kartläggning av tryggheten på skolans inne och utomhusmiljö.
Tyvärr ingen Melodifestival under hösten - kulturscenens väggar ska målas vita. Vi får vänta tills i Maj
med Talangjakt.
Om man har någon liten utställning eller annan aktivitet så kan man låna "lilla kulturhuset" gratis.
Fråga Rosa för närmare information.
Jultemadag i kompisgrupper är inplanerad i början av december
Fotboll lärare och elever kommer att spelas i dec.
Nobel uppmärksammas med trerättersmiddag och åk 6 spelar upp till dans i idrottssalen.
Luciafirande: Pga att kyrkan är fullbokad, kommer luciatåget att gå måndagen den 12:e december,
kl.9.15.
Julavslutning i kyrkan är kl.8.30. Vi samlas ca kl. 8.15 för gemensamt fackeltåg till kyrkan. Vi slutar
dagen efter vi har ätit risgrynsgröt.
Nästa möte: 6.e december

