Kävlinge 2015-10-13

Olympiaskolans elevråd
Dagordning
●

Närvaro: Nathalie, Linus, Malte, Oskar,Henrik, Marie, Pontus, Isac, Elin,
Simon, My, William, Rosa, Sanna

Ordförande Isac hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
● Genomgång av föregående protokoll
● Kartan över hinderbanan är på plats under rutschkanan
● Vill man återvinna sina skruttar, kanske man ska prata om att ha en brun
återvinningpåse i klassrummet, men då får också klassen komma överens om vem
som ska kasta den i miljöhuset. En fråga för klassrådet.
● Inga bråk i lilla skogen längre, samt att lärarna i åk 4 alltid har ett klassrum
öppet under rasten för att erbjuda lugnare aktiviteter.
●

Rapport från klassråden
:

●

F - Inget rapportera
1 - Inget att rapportera
2 - Inget att rapportera
3 - Det var roligare att spela fotboll med åk 2, än att spela själva. De har haft
en mysdag med film och popcorn.
4 - Lekplatsen vid åk 4-6 har blivit lite av en besvikelse. Lekplatsen inbjuder inte
längre till lek. När man nu har tagit bort både staket, och kullen och lilla
fotbollsplanen. Större utrymme och leksaker önskas.
-Toaletterna luktar illa, kan man möjligtvis göra något åt det?
5 - Inget att rapportera
6 - Önskar att alla pratade om smörvett!! Det är inte trevligt att alla gräver i
smörbyttan.
-Klassresan är bestämd, det blir Lalandia!

●

Skapande skola
:

●

Rektorn har ordet: 
Sanna undrar hur och vad vi gör i klasserna för att vi ska nå
fram till att vi ska bli Sveriges schystaste skola.
F- Berättade om att de alltid ser till att lämna toaletterna fina och rena, samt
att de aldrig håller på och knacka på dörren om någon är där.
1- Inget att berätta

Åk 1 kommer att åka till Staffan i Hög i Januari
Åk 2 inte klart ännu
Åk 3 kommer att se föreställningen Skrot i februari
Åk 4 Vikingatider
Åk 5 Vanås
Åk 6 Film

2- Inget att berätta
3- Inget att berätta
4- De har pratat värdegrund i klassen. Att alla är lika värde, spelar ingen roll om
man är kille eller tjej, har ett funktionshinder, eller färgen på ens skinn. Samt
att som Grej of the day denna veckan har de pratat om Rosa Parks. De har även
en paketkalender, och när det är ens tur att få paket, ska alla säga något
trevligt till den personen.
5- Har inget att berätta, tycker att de är allmänt schysta mot varandra.
6-Inget att berätta.
Vi kom fram till att vi på klassråden ska lyfta:
● Vad gör vi idag i klassen för att vi ska bli Sveriges schystaste skola
● Hur ska vi i klassen göra för att bli Sveriges schystaste skola
● Skriva upp det och ha en plan för hur vår klass vill och gör för att nå dit. Ta med
det till nästa elevråd och dela med oss till varandra.
Sanna berättade om att det finns något som heter skolråd. Det är samma sak
som elevråd, fast föräldrar är med. De har också representanter från varje
klass och en ordförande och sekreterare. Förra gången de hade möte togs det
upp att alltför många bilar stannar vid busshållplatsen och det är inte bra.
Trafiken stoppas, bussen kommer inte fram och det finns risk för att någon blir
påkörd. Bra om det påminns om det i veckobreven och att vi pratar om det på
klassråden. Då kanske vi kan påminna våra föräldrar om det.
● Likabehandling: 
Likabehandlingsplanen revideras, dvs, att man ser efter vad vi
har gjort, hur det har blivit och gjort och vad vi planerar att göra för att främja
och förebygga lika behandling. Då pratade vi åter om att killar och tjejer ska
behandlas lika.
●
●
●
●
●
●

Övrigt:
Tors den 3:e dec Fotbollsmatch åk6-lärarna. Gör skyltar och ramsor.
Tors den 10:e dec, Nobelfest med dans. Klä er gärna fint.
Fre den 11.e dec, Åk 3 inbjuder till Lucia, kl 9:15
Ons den 16.e dec, Jultemadag i Kompisgrupperna
Fre den 18:e dec, Skolavslutning

●

Nästa möte:
Tisdagen den 9:e februari

Isac tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: 
My/Rosa

