Elevrådsmöte 18/2 2014
1. Mötet öppnades.
2. Ewa Isaksson har fått i uppdrag att starta upp fiket. Per har försökt få tag på någon
person som kan arbeta i fiket utan att lyckas. Per och Ewa arbetar vidare på att försöka
få tag på någon som kan jobba i fiket.
Elevrådet tycker inte att fiket ska vara i aulan eftersom det är så mörkt där. Det vore
bättre om det gick att fräscha upp området kring det nuvarande fiket istället. Kom gärna
med tips och idéer kring fiket till Ewa eller Frida.
3. Ett av elevrådets prioriterade områden under året är att förbättra trivseln på skolan. 7-9
har känt sig förhindrade av köpstoppet när det gäller möbler. Det finns ett stort behov
av fler sittplatser i korridorerna.
Mellanstadiet har försökt förbättra arbetsmiljön utan att det kostar pengar. De har hängt
upp teckningar och tagit bort saker som ligger och skräpar.
7-9 skulle kunna byta ut tavlor som redan hänger i korridorerna och hänga upp fler
målningar.
Fråga i klasserna om det finns någon som är villig att måla något man kan hänga upp.
4. Rasterna:
Det förekommer att elever på 4-6 brottas på rasterna, vissa slutar inte fastän man
säger ifrån. Det är viktigt att klasserna sätter upp regler som alla håller sig till. Alla
måste respektera att ett nej är ett nej.
Under ett tidigare möte togs frågan upp om ett tennisnät på rinken. En elev på 4-6 har
skrivit och frågat om det går att ordna, men hon har inte fått något svar än.
7-9 upplever att de inte hinner göra något på rasterna, de är för korta. Det efterfrågas
egentligen inga saker att göra på rasterna, men det behövs fler sittplatser.
5. Frukt till alla elever: Elevrådet tycker att det vore trevligt om alla elever kunde bli bjudna
på frukt då och då.
6. Matsalen: Kom ihåg att man inte får ta med sig mat ut ur matsalen. Ät upp mackor och
morötter inne i matsalen. Om man råkar spilla måste man torka upp efter sig. Det finns
en hink med vatten och trasa vid disken.
7. Skol-IF har kommit igång. De har ordnat en volleybollturnering för niorna efter
önskemål och kommer att anordna en fotbollsturnering till våren. Kom med förslag till
Jonas.
8. Onsdag 26/3 åker elevrådets styrelse på ett möte i sessionssalen för att berätta för
politikerna vad elevrådet arbetat med under året.
9. Övriga frågor:
- Tisdag v 11 anordnar 4-6 OS.
- Friluftsdagen, när blir den? Friluftsdagen blir inte innan sportlovet. Idrottslärarna
meddelar när det är dags.
- Ta bort tuggummi under borden i matsalen. Det har tagits upp på möten tidigare och
vi inväntar de nya möblerna i matsalen. Alla bör tänka på att använda
papperskorgarna.
- I vissa klasser är det dåligt språkbruk. Alla bör tänka på att sluta svära och tänka på
hur man tilltalar varandra. Använd ett vårdat språk.

- En klass vill att skolan ska börja senare på morgonen, t.ex kl 8.10. Om man börjar
senare innebär det att man får längre dagar istället. De som bor i Rutvik skulle få vänta
väldigt länge eftersom bussen kommer till skolan kl 7.30.
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