Elevråd 2016-10-12
Närvarande: Eric, Robin, Laura, Alexander, Maja, Koko Poe, Liam, Felicia, Beatrice, Moa E,
Gunilla, Emil och Veronika
1. Ordförande öppnade mötet.
2. Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
3. Rapport från klassråden.
År1: De vill ha två mindre fotbollsmål att spela på när det är rast (Gunilla kollar upp
med vaktmästaren om de mindre målen som står i ett förråd kan tas fram och sättas
fast någonstans.) De vill även ha en gungbräda, en busklabyrint och en större
sandlåda med sandlådebilar. De vill ha en till kompisgunga, mer leksaker på
skolgården och fler ”vanliga” gungor. De vill ha en stor leksaksbåt och en till längre
tunnelrutschkana. Sedan vill de ha en till tunnel, en stor hoppborg och en
klätterställning. De vill också att vi ska sätta upp regler för skogen och för kojor. Ingen
får slåss eller sparkas! Bollar önskas till varje klass. Vi vill ha längre raster. Inte springa
i korridoren. Inte slåss med pinnar. Vi vill ha en klätterställning. En stor trädkoja i
skogen. De vill ha bark istället för sand under gungorna och de vill ha bänkar som står
under tak så vi kan äta frukt på rasterna. Vi vill ha en trixbana.
År 2:. Vi behöver ett nytt lusthus på skolgården för det som vi har håller på och rasa.
Det behövs fler cykelställ på skolgården. En konstgräsplan på skolgården önskas för
att alla barn inte får gå till spontanidrottsplats.
År 3: De vill att skolgården ska rustas upp för då finns det mer saker att göra och då
bråkar man mindre. De önskar en klätterställning, en till rutschkana, gräsplan så det
inte gör så ont när man ramlar, fler gungor för de vi har är upptagna, en bana för
armgång, ett litet hus med bord och stolar och en hinderbana.
År 4: De önskar badmintonrack och bollar, tennisrack och tennisbollar och fotbollar.
När kommer skolgården att fixas? (Det vet vi inte och det är därför som våra
elevrådsrepresentanter från sexan kommer att skriva ett brev till politikerna.) En
basketkorg ovanför bollplanket vid tallen önskas. De vill ha basketbollar och
långhopprep. Stöka inte ner på skolgården! Kan vi ha utklädningsdagar, en på
sommaren och en på vintern. De vill ha en halloweenfest där man ska klä ut sig och
att man ska göra nåt speciellt dagen innan skolavslutningen. De vill ha väggar mellan
duscharna.
År 5: Önskar en ”pyjamasdag”. De vill ha klätterställning, flera kingrutor en
hinderbana och ramper på skolgården. De vi gärna ha en klocka vid idrottssalen. De
önskar ett utegym, en lång tunnelrutschkana, en nedgrävd studsmatta, en till

kompisgunga som är större. För att sänka volymen i matsalen önskar de en maskin
som piper när det är för högt ljud. Gå inte runt och prata med varandra. Man kan
sätta upp en stor skylt där matsalsreglerna står.

År 6: Vi ska ha ett disco i idrottssalen den 11/11. De vill få ha telefoner, tuggummin
och kepsar inomhus.
4. Övrigt: Elevrådets ordförande och sekreterare kommer att skriva ett brev till
politikerna i Hallsberg och argumentera för att vår skolgård behöver rustas upp.
Elevrådet tycker att man ska ha musik i matsalen minst en fredag i månaden och att
skolans klasser får turas om att välja musiken.
5. Ordförande avslutade mötet.

Ordförande: Veronika
Sekreterare: Emil

