Elevråd 2015-12-10
Närvarande: Ida, Erik, Hini, Sharifah, André, Timmy, Mira, Fancy, Anna, Gunilla och Chatarina
1. Ordförande öppnar mötet.
2. Föregående protokoll upplästes och godkändes.
3. Anna har köpt skohorn som skickas med till varje klass. Var rädda om dessa skohorn! Alla
elevrådsrepresentanter visade upp vilka förslag till maskotar de hade med från klassen. Dessa
maskotar sätter sexorna upp i matsalen efter elevrådet. Lärarna ansvarar sedan för att klassen
röstar på dessa bidrag. Varje elev får rösta på två av bidragen var, de får inte lägga båda sina röster
på samma bidrag. Klassläraren lägger röstkorten i ett kuvert och lägger det i Gunillas postfack innan
skoldagen är slut på tisdag den 15 december. Vinnarbidraget, alltså Stocksätterskolans maskot,
avslöjas dagen därpå vid storsamlingen. Catharina vill att elevrådet skriver ett mail till de som
ansvarar för att skolgården skottas på vintrarna och påtalar att ingen snöhög bör skottas upp mot
den lyktstolpe där papperskorgen sitter.
4. Rapport från klassråden.
År 1: Ej närvarande, är på julvandring.
År 2: Målen kan placeras mellan husen eller på basketplanen. När ska hålet i gräsmattan fyllas igen?
(Svar direkt: Anna fixar detta)
År 3: Förstör inte kompissolen genom att hälla sand på den! Smutsa inte ner rutschkanan med sand
och vatten. När det är snö förstör inte varandras snöbyggen. Klockan är inte fixad än. (Svar direkt:
Detta är anmält till vaktmästaren så vi hoppas att det blir fixat) Ringklockorna hörs inte så bra på
alla ställen (Svar direkt: Det får vi leva med). Vill ha en klätterställning (Svar direkt: Det finns inga
pengar till det just nu).
År 4: Kan man fixa en dag när eleverna är lärare och lärare är barn. Kanske ha en storsamling där
eleverna står på scenen och berättar saker och lärarna sitter i publiken? På toaletterna vid matsalen
funkar inte lamporna så bra. Låset på den vänstra toaletten är trögt.
År 5: Ej närvarande, matteprov.
År 6: Trötta på att ha kapprummet i korridoren. (Svar direkt: Påminn alla elever att inte röra det
som finns i dessa korridorkapprum. Om någon råkar ha ner en jacka så häng upp den! Det finns
lediga platser i fyrornas kapprum. Korridorkapprummen kommer att försvinna. Skolan ska byggas
om nästa år och då skall även ljusgårdsklassrummen försvinna och det skall istället bli riktiga
klassrum meddörrar och fönster.) Elementet vid sexornas kapprum är löst.
5. Ordförande avslutade mötet.
Ordförande: Erik
Sekreterare: Ida

