Elevråd 2015-11-04
Närvarande: Ida, Erik, Hini, Sharifah, Andrè, Timmy, Adem, Mary, Anna och Gunilla
1. Ordförande öppnar mötet.
2. Anna berättade att skylten som ska sitta mellan husen är inte bortglömd. Hon väntar
på att få tag i material att göra skylten av. Anna sa också att det blir inget
fredagsdisco på rasten denna vecka.
3. Rapport från klassråden.
År 1: Att hela skolan ska skapa något tillsammans, typ som hjärtat
År 2: Kasta inte pinnar på skolgården.
År 3: Sänk volymen på brandklockan, ljudet är för högt (Svar direkt: Det finns bara
brandklockor på några ställen på skolan och därför kan det vara högt för dem som är
nära klockorna, men lågt för dem som är långt ifrån en klocka. Om ljudet sänks hörs
inte brandklockorna för alla på skolan). Höj ljudet på rastklockan. Tvätta plasten på
klockan vid Eken. En maskot önskas till skolan. När sätts fotbollsskyltarna upp mellan
husen (Svar direkt: Anna väntar på material, skyltarna är inte bortglömda)? Teater för
hela skolan önskas. Om inte det inte går så kan kanske varje klass spela upp en
teatrar på en storsamling för varandra. Städa skolgården oftare!
År 4: Spela inte fotboll i mellan husen! Inga pinnar på skolgården. Kompisgungans
regler fungerar inte (Svar direkt: Skyltar med regler skickas med
klassrådsrepresentanterna idag)!
År 5: Inte här, tävlar i ”Vi i femman”.
År 6: Kom ihåg att vi har DISCO på fredag den 6 november! Det vore trevligt med en
storsamling med jultema i december, ungefär som vid skolstarten. Vi önskar
julfadderlunch.
4. Övrigt: Sexorna har fixat skyltar med vilka regler som gäller vid kompisgungan. Dessa
skyltar skickas med elevrådsrepresentanterna och ska sättas upp i varje kapprum
samt en vid kompisgungan. Det finns 2 handbolls/innebandymål som Felix har lagat
med nät. Frågan är vart kan dom ska kedjas fast? Diskutera i klasserna och ta med era
förslag till nästa elevråd.
5. Ordförande avslutade mötet.
Ordförande: Erik
Sekreterare: Ida

