20161025 Elevrådsprotokoll
Närvarande:
Raya åk2, Sara åk3, Agnes åk1, Moa åk3, Alma åk 4, Hampus åk6, Simon åk5, Arash åk4, Alva åk4,
Ville F-klass, William åk1, Melvin åk2, Rosa lärare
Genomgång av dagordningen
Genomgång av föregående protokoll
Rapport från klassråden
F-klass inget att rapportera
åk1 inget att rapportera
åk2 Har varit på studiebesök hos mattanterna, och det har varit jätteroligt. Man får bara komma i
smågrupper, ta på sig
speciella kläder och så visar de runt i sitt stora kök.
Klassen vill ha melodifestival på hösten, undrar om datum
åk3 Undrar hur de ska göra med bollväggen, de vill inte störa åk 6. Hampus förklarar att det går inte
att göra något vettigt
skolarbete när det bumpar mot väggen hela tiden. Hampus s tips är att man tittar in lite försiktigt och
ser om där är
i klassrummet, är där tomt kan man spela, annars får man låta bli.
åk 3 önskar att de som är vid pingisbordet och leker, är lite tystare, de stör jättemycket under deras
lektioner.
Vill ha melodifestival
åk4 inget att rapportera
åk5 Ja till melodifestival
Det hade varit trevligt att färglägga målstolparna på fotbollsplanen och skriva “Sveriges schysstaste
skola” på
stolparna.
Vi vill göra skyltar som ska hänga på staketet där man går in på planen där det står att man ska spela
schysst!
Vi önskar få högre staket mellan fotbollsplanerna och laga staketet som är sönder. Det är lätt att skada
sig.
åk6 Åk 6 får aldrig vara med att spela fotboll med åk 5, de har ingen boll, och även om de hade haft
en boll, hade de varit
för få för att spela.
Övrigt: Vi måste se över vår fotbollsplan och hur vi vill ha det. Elevrådet tycker det är superduperbra
idé från åk 5 med att
måla stolpar och göra skyltar. Elevrådets förslag till enkla regler att sätta upp är: Alla får vara med,
Spela schyst, Säg inget taskigt - tre enkla regler, kan man inte följa dem, får man lämna planen. Vad
tycker ni i klasserna?
Fritidsgården kommer antingen upp till vår skola tisdagen efter läslovet, eller tisdagen den 22:e
november. De
kommer att sätta upp Nerfstationer på skolgården( ni får förklara för varandra vad det är), och Tv-spel
i Konferensrummet. Detta sker under lunchrasten.
Lite krångel med att hitta ett datum för Melodifestivalen - Kulturscenen, som är bäst att vara på, ska
målas vit.
Just nu går den inte att boka alls, Rosa håller koll - vi får hoppas att den blir färdig innan jul :).
Fråga från Skolrådet till klasserna - Vi har tjänat ihop lite pengar, ca 8.000kr och nu undrar vi vad ni
elever vill ha de
pengarna till? Kom med förslag, vi ska ha möte den 16.e november, hade varit bra att få in era svar
tills dess, svara
här på Classroom.
Nästa möte blir den 15:e november
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