Elevråd 2015-10-08
Närvarande: Maja, Axel, Ann-Mari, Karl, Hini, Sharifah, Andrè, Timmy, Adem, Lynx, Anna,
Gunilla, Karl och Fancy

1. Ordförande öppnar mötet.
2. Idag var det första gången som elevrådets vice ordförande Axel skulle hålla i klubban
och den vice sekreteraren Maja som skulle sitta vid datorn så de hälsades välkomna.
3. Rapport från klassråden.
År 1: Fler basketbollar och vanliga bollar önskas. Mer rockringar.
År 2: Klotter i gula och röda lustis. Kom ihåg att spola efter dig på toaletten och inte
kasta papper på golvet. Vill ha klätterställning. Vill ha fler handbollar. En dusch är svår
att starta i killarnas omklädningsrum. Fler cyklar till fritids, tvåhjulingar och taxicyklar.
År 3: Taket är trasigt på röda lustis. Reglerna på kompisgungan följs inte (sexorna ska
fixa lappar med ordningsregler till alla kapprum, det är på gång). Vill ha utflykt med
hela skolan. Nya bänkar ute. Många cyklar utan hjälm. Rengöring av röda lustis
behövs. Man ska inte mobba varandra för hur man ser ut. Det är många som svär.
Man ska inte rota i andras grejer. Tömma papperskorgen ute oftare. Skotta inte
snöhögen mot papperskorgen. Sätta upp innebandymål på fotbollsplanens kortsidor.
Kan man ha en rastvakt på spontan?
År 4: Gemensam aktivitet för hela skolan önskas. Kompisgungan funkar inte så bra
eftersom det är många som inte följer reglerna. Kanske kan rastvakterna hålla mer
koll? Alla ska komma i tid. Ordning i klassrummet. Bra med en minuters bensträck på
långa lektioner.
År 5: Inget att ta upp
År 6 Trötta på att ha kapprummet i korridoren. 3:orna går igenom vårt kapprum.
Trötta på att inte få ha kläder i fred.
Övrigt: Sexorna ska diskutera om de kan ansvara för en bollvagn på
förmiddagsrasten, regler vid kompisgungan ska sexorna skriva och sätta upp i alla
kapprum. Skylt mellan husen, Eken och Rönnen, ska göras av elevrådet med hjälp av
Nisse.

4. Ordförande avslutade mötet.

Ordförande: Axel
Sekreterare: Maja

