Elevråd 2016-04-12
Närvarande: Ida, Erik, Axel, Maja, Ann-Mari, Karl, Hini, Sharifah, Andrè, Timmy, Fanncy, Luna, Mary, Anna
och Gunilla

1. Ordförande öppnar mötet.
2. Föregående protokoll upplästes och godkändes.
3. Rapport från klassråden.
År
1: Alla ska vara snälla mot varandra. Vi vill ha klätterställning med rutschbana och en brandstång
(Svar direkt: Kommunen kommer att göra en ombyggnad av skolan men skolgården kommer inte
att rustas inom den närmsta tiden). Stora barn ska inte kliva i vattenpölar så att det stänker. Vill ha
kompisraster. Tystare i matsalen. Tack för bollarna!
År 2: Torka upp efter dig om du har stökat till det på toaletten. Tänk på att inte kasta äppelskrutt
eller annat skräp på skolgården.
År 3: Inga bollar mellan husen. Går det att måla om lustis så att alla fula ord försvinner? Går det att
få båda lusthusen upprustade? Alla klasser behöver städa sitt område på skolan (Inlägg: När detta
togs upp kom det fram att fyra av sex klasser inte vet om att de har ett tilldelat städområde.
Sexorna och treorna visste om sitt städområde, men sexorna kände inte till när det skulle städas.
Här behöver informationen gå ut igen!). Kommer klockan fixas till? (Svar direkt: Det är tillsagt om
detta men vi vet inte när detta kommer att ske). Tack till Catharina för att alla på skolan fick bollar!
Alla måste följa reglerna på kompisgungan. Kolla snurrgungan om den är trasig för den låter
konstigt när man är på den.
År 4: Inget att ta upp.
År 5: Vill ha tuggummi (Svar direkt: Detta har tagits upp vid fler tillfällen och det har bestämts att vi
inte ska ha det på skolan då nackdelarna är fler än fördelarna, t ex tuggummin som sätts under
stolar och bord så att skolan blir ofräsch, nedskräpning i naturen och att somliga får ont i magen av
att tugga tuggummi då magen luras att det ska komma mat men det inte gör det.)
År 6: Vi vill tacka för de nya bollarna! Ett till bollplank eller renovera de gamla planket på baksidan
vid dagiset. Vi önskar att Youtube-klipp visas upp i matsalen på fredagar och att skolans olika
klasser ansvarar för detta. Försök att odla gräs på grusfotbollsplanen eller lägg på konstgräs. (Svar
direkt: Fotbollsplanen är relativs nyrustad. Den är dränerad och kommer inte att göras om på lång
tid. Tänk på att låta stenarna ligga kvar runt fotbollsplanen.)
4. Övrigt: Det är inte försent att lämna en lapp till John om Mästarnas mästare.
Vi talade om Talangjakten.

5. Ordförande avslutade mötet.

Ordförande: Erik
Sekreterare: Ida

