Elevråd 2016-11-11
Närvarande: Robin, Laura, Maja, Ella, Liam, Felicia, Beatrice, Moa E, Emil, Veronika, Gunilla
och Catharina.
1. Ordförande öppnade mötet.
2. Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
3. Rapport från klassråden.
År1: Inget att ta upp.
År 2: Kom ihåg att ingen snöbollskastning får ske på skol- och fritidstid och kom ihåg
att ha hjälm på kullen.
År 3: Vi vill äta med faddrarna på jullunchen. Vi vill sova över i skolan.
År 4: Vad hände med maskoten? (Svar direkt: Det kom in ett förslag till elevrådet att
man ville att skolan skulle ha en maskot och det röstades fram en uggla. Efter det har
det inte kommit in några förslag på vad maskoten ska vara till. Elevrådet tycker att vi
ska försöka göra ett gosedjur som ser ut som maskoten på syslöjden och man kanske
kan göra en på träslöjden med?) Önskar snöbollskastning igen på fotbollsplanen (Svar
direkt: Vi har haft ett ställe där det var tillåtet att kasta snöboll för många år sedan
och då blev det många barn som blev ledsna, en del blev ovänner och det blev många
konflikter att reda ut efter rasterna. Det kommer inte att tillåtas snöbollskastning på
skoltid, men ha gärna det på fritiden när ni inte är så många). Ringsignalen hörs inte
så bra, vi vill ha en klocka på gympasalen. (Catharina kollar upp med vaktmästaren.)
År 5: Vi vill köra på kullen utan hjälmar (Svar direkt: Det står i skolans trivselregler att
alla måste ha hjälm på kullen och det beror på att kullen blir väldigt isig på vintern
och det har hänt ganska allvarliga olyckor där. Hjälmen skyddar eleverna så att de
inte får skador på huvudet.), vi vill ha en klocka vid gympasalen (Catharina kollar upp
om det går att ordna en klocka). Vi vill kasta snöboll (Läs det som står som svar till
fyrorna.)
År 6: Vi vill kasta snöboll på ett speciellt ställe (Samma svar som till fyror och
femmor.) Vi vill få ha tuggummi på skoltid (Svar direkt: Det går tyvärr inte.
Tuggummin kladdas fast under bord och bänkar och kastas i naturen) En kille- och tjej
dag önskas då man får göra vad man vill. Förstör inte andras byggprojekt! Idrott
önskas på rasterna, att elever ska få vara i idrottssalen på rasterna. Att man ska få ha
keps och mössa inomhus.
4. Övrigt: Brevet om vår önskan att få skolgården fixad är skickat till politikerna. Förslag
på vad som skulle behöva göras och argument till varför står i brevet. Om någon vill
läsa detta brev så finns det utlagt på skolans hemsida.

5. Ordförande avslutade mötet.

Ordförande: Veronika
Sekreterare: Emil

