Elevråd 2016-09-12
Närvarande: Eric, Robin, Laura, Maja, Koko Poe, Felicia, Beatrice, Gunilla, Anna, Catharina, Emil och
Veronika
1. Ordförande öppnade mötet.

2. Rapport från klassråden.
År1: Inget att ta upp.
År 2: Önskar en utflykt för hela skolan till Kvarntorp i vinter ifall det blir snö (Catharina tyckte att
det var en bra idé och hon kollar upp om vi kan boka in en tid till vintern redan nu). Det var bra och
roligt på talangjakten. (Elevrådet kommer att ordna en ny talangjakt på vårterminen.) Ett till
bollplank till skolan. (Catharina kollar om det är möjligt att ordna detta)
År 3: En stor gemensam träkoja i skogen önskas. Fler saker på önskas till skolgården. (Catharina
frågar när det är Stocksätterskolans tur att få sin skolgård fixad.) Fler skohyllor behövs vid ingången
till idrottssalen (Catharina pratar med vaktmästaren).
År 4: Inget att ta upp.
År 5: För hög volym och för mycket spring i matsalen. Femmorna har sina toaletter vid matsalen
och när dessa används av alla på skolan så blir det ofta riktigt smutsigt där. Kan andra klasser som
har tillgång till egna toaletter försöka att använda dessa i första hand? Fylla kingrutorna gärna i
olika färger. (Gunilla talar med trivselgruppen.)
År 6: Inget att ta upp.
3. Övrigt: Elevrådet pratade om femmornas problem med sina toaletter och försökte komma på en
lösning på deras problem. Till slut kom elevrådet på att den ena av toaletterna kunde vara bara
femmornas. Vi beslutade att handikapptoaletten ska enbart vara 5:ornas. 5:orna ansvarar för att
sätta upp en tydlig skylt om detta på toalettdörren.
Förra terminen beslutades det att vi ska ha film en gång i månaden när vi äter mat i matsalen. En
gång hann det att genomföras innan sommarlovet. Nu är det dags att starta igen och lärarna får
ordna ett schema på detta.
Elevrådet tänker skriva ett brev till politikerna och fråga om de kan låta Stocksätter få en
upprustning av skolgården. Därför önskar elevrådet få in bra argument till varför vår skolgård
behöver fixas från alla klasser. Skicka med dessa argument till nästa elevråd! Med bra argument
kanske vi får politikerna att tycka som oss.
Prata i klasserna ifall de har bra idéer till hur vi ska göra för att sänka ljudnivån i matsalen.
Anna och tre elevrådsrepresentanter ska fixa skylt mot bollförbud mellan husen på skolgården. Hon
pratar med vaktmästaren om han kan hjälpa till med material till skylten.

4. Ordförande avslutade mötet.

Ordförande: Veronika
Sekreterare: Emil

