Elevråd 2017-01-18
Närvarande: Robin, Alexander, Ingrid, Maja, Felicia, Liam, Beatrice, Moa E, Kalle, Allma och
Gunilla
1. Ordförande öppnade mötet.
2. Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
3. Rapport från klassråden.
År1: Alla ska vara snälla mot varandra. Om någon är ensam ska man gå dit. Man ska
bjuda in alla att vara med att leka.
År 2: Uteleksaker till klasserna (Gunilla kollar med Catharina om det finns några
pengar till detta.) Laga lusthuset. Vi vill ha klätterställning! (Vi har nyligen skrivit ett
brev till våra politiker med en önskan om att skolgården ska fixas till och i det brevet
stod klätterställningen med. Nu får vi avvakta och se vad som sker med skolgården.)
År 3: Tips för att få lugnare i matsalen: Alla måste tänka på vad man själv gör. Inte gå
mellan bordet utan i korridoren. Bara prata med dom som sitter vid ens eget bord.
Ha fem tysta minuter. Lugn musik i matsalen. Ljuddämpande tavlor. Funderingar på
maskoten: Den kanske kan få ett namn? (Elevrådet tyckte att det var en bra idé och
Gunilla ska fråga lärarna om vi kan ha en namnomröstning i skolan. Man skulle kunna
sätta upp en bild på maskoten på en vägg där det står Stocksätterskolan. Maskoten
skulle kunna vara som en logga på hemsidan. Vi skulle kunna sätta upp maskoten på
en skylt vid varje hus som välkomnar våra besökare, tex Välkommen till Eken. En av
talangjaktens jurymedlemmar skulle kunna ha en maskottdräkt. Vi önskar en dag på
skolan där alla ska ha en pyjamas på sig. Vi skulle också vilja släppa upp
heliumballonger i samband med skolavslutningen. Kan alla sova över i skolan någon
gång?
År 4: Hur blir det med väggar mellan duscharna? Mer lugn i vårt kapprum. Det är hål
i killarnas toalettdörr i omklädningsrummet. Blir det någon resa till Kvarntorpshögen?
År 5: Vi vill ha handbollar. (Gunilla kollar med Catharina om det finns några pengar till
detta.) Önskar att andra elever låter deras kläder vara i kapprummet i korridoren.
Pysseldag önskas. Tips för att få det lugnare i matsalen: Ljuddämpande skärmar i
matsalen vore bra. Det skulle vara trevligt om någon som berättar något i en mick
under lunchen. En skylt med alla regler uppsatta i matsalen. Maskoten: Stort
gosedjur i korridoren eller staty på skolgården.

År 6: Långhopprep önskas. Stinkande avlopp i klassrummet. (Elevrådet tipsar att det
kan lukta illa ur städskrubbarna i de gamla kapprummen och då ska man spola vatten
i tvätthon för vattenlåset kan vara uttorkat.) Vi ordnar disco 17/2.
4. Övrigt: Elevrådets representanter ska fundera på hur vi ska bestämma vilka som får
vara med och tävla på Talangjakten 2017. Två år i rad har det varit jättemånga fler
som vill uppträda än hur många som får plats i showen. Elevrådet ska diskutera detta
vid nästa elevrådsmöte.

5. Ordförande avslutade mötet.

Ordförande: Allma
Sekreterare: Kalle

