Elevråd 2015-09-09
Närvarande: Ida, Erik, Ann-Mari, Karl, Hini, Sharifah, Andrè, Mira, Timmy, Adem, Lynx, Anna, Gunilla,
Catharina

1. Ordförande öppnar mötet.
2. Det nya elevrådet hälsades välkomna och informerades om elevrådets mötesordning.
3. Rapport från klassråden.
År 1: Gör inte bomben på kompisgungan.
År 2: En ute dag med faddrana önskas och de vill även äta med faddrana. Töm
papperskorgarna ute oftare och släng skräpet i dom. Hålet i gräsmattan nedanför kullen
behöver täckas igen.
År 3: En städdag önskas, tänk på att följa reglerna på kompisgungan, kan vi sätta upp lappar i
kapprummen med reglerna? (6:orna fixar lappar) Mer discon på Stocksätterskolan! (6:orna
kommer att ordna discon här) Mer storsamlingar önskas. Det behövs brandklockor ute. Mer
gungor önskas. Det behövs en skylt ute där det står att man inte får sparka med bollar mellan
husen. Elevrådet fixar skylten. Fler klockor ute behövs (Catharina kollar upp detta).
År 4: Nya saker på skolgården och nya fotbollar önskas. (Problemet är att bollar lätt kommer
bort. Elevrådet funderar på att ha en bollvagn som 6:orna ansvarar för. Detta ska diskuteras i
6:an innan beslut fattas) Tänk at ta lagom med mat och släng inte det är slöseri. Vi vill ha
brickorna tillbaka! (Det bestämmer kökspersonalen. Fördelarna med att inte ha brickor är
bl a att färre glas och tallrikar går sönder samt att det blir mindre disk). Vi vill att de ska vara
mer sparkcykel på rast aktiviteterna. Mobilerna som tas med till skolan ska lämnas i lådan
eller i väskan.
År 5: Metallskohorn med snöre som sitter fast önskas. Mera gungor och leksaker önskas
också. En ny ramp i spontan vore bra. (Spontan är kommunens ansvar.) Nya
whiteboardpennor till klassen behövs (Gunilla ger whitewboardpennor till de klasser som
behöver). Killarnas toalettdörr går inte att stänga i omklädningsrummet (detta är meddelat
till vaktmästaren och ska ordnas).
År 6: Dricksfontän till tjejernas och killarnas omklädningsrum (Det finns inga drickfontäner
att köpa längre). Ena pingisbordet är sönder. Staket bakom fotbollsmålen önskas. Duschen i
mitten i killarnas omklädningsrum är trasig. Mer gurka till lunchen (skicka med detta till nästa
matråd). Nytt mål på grusplanen behövs. Basketkorgen i hockeyrinken behöver fixas
(kommunens ansvar).

4. Ordförande avslutade mötet.

Ordförande: Erik
Sekreterare: Ida

