Elevråd 2016-03-17
Närvarande: Axel, Robin, Karl, David; Andrè, Mira, Mario, Mary, Adem, Hnini, Sharifah, Anna
och Gunilla och Catharina
1. Ordförande öppnar mötet.
2. Föregående protokoll upplästes och godkändes.
3. Rapport från klassråden.
År 1: Tänk på att inte kasta snöboll och ha rastvakter även i skogen.
År 2: Snurra inte kompisgungan, vi vill inte ha talangen på otursdag (Svar direkt: Vi
kan inte flytta på Talangjakten detta år men vi ska tänka på detta när vi planerar
nästa års eventuella Talanfjakt.). Gör inte bomben eller bananen på kompisgunga.
Spel- och lekdag önskas för hela skolan.
År 3: Man ska inte vara dumma mot varandra, hjälm på kullen vid snö och is, vi vill ha
nya stolar (Catharina svarar direkt och säger att vi kommer få nya möbler när vi har
byggt om). Vi vill ha spadar och hinkar. Kan inte hela skolan samla till något roligt. Vi
önskar en skärmvägg i killarnas omklädningsrum, ha dörren stängd. Kan man sätta dit
dörrstängare så att dörrarna åker igen av sig själva? Tänk på att vara lugna i
omklädningsrummet (Catharina kollar med fastighet om en skärmvägg kan sättas upp
och om vi kan få dörrstängare). Kom ihåg att rocka sockor i morgon!
År 4: Vi vill ha basketbollar och handbollar. Ta ner freesbee från taket. Papperskorgar
till kapprummen. Vi önskar att man kan sätta en klocka på idrottshallen. Vi önskar
hinderbana och klätterställning.
År 5: Vi vill kunna dricka vatten utan att gå på toaletten (Svar direkt: Det finns inga
vattenfontäner att köpa längre, ta med vattenflaskor).
År 6: Ta med bollar in och vi önskar basketbollar.
4. Övrigt: Vi talade om årets Talang, John har en idé om att ha Mästarnas mästare på
lunchrasten. Elevrådsrepresentanterna ska berätta mer för klasserna och ta reda på
om intresse finns samt idéer på vad man kan göra. Lämna lapp i Johns postfack
senast på fredagen den 1 april.
5. Ordförande avslutade mötet.
Ordförande: Axel
Sekreterare: Robin

