Elevrådsmöte 2016-10-10
1. Mötet öppnades.
2. Vad har hänt sedan senaste mötet? Det är beställt ett pingisbord till fiket. Alla bör
tänka på att vara försiktig med det så det inte går sönder.
En förälder har skänkt en soffa och fåtöljer till fiket. Elevrådet tackar så mycket för
det.
3. Trivselreglerna: Elevrådet föreslår följande trivselregler:
- Respektera varandra.
- Uppträd på ett trevligt sätt.
- Skräpa inte ner.
4. Frågor från klasserna:
- Öppna toaletterna vid aulan. Orsaken till att toaletterna vid aulan inte är öppna är
för att de inte städas varje dag i dagsläget. För att de ska vara godkända att användas
måste de städas varje dag. I städavtalet blir de städade när aulan varit uthyrd. Går
det att utöka städningen till nästa städavtal så toaletterna kan användas av skolans
elever?
- Det går rykten om att det inte blir någon basketturnering. Stämmer det? Om det gör
det, varför blir det ingen basketturnering? Elevrådet vill att det ska vara en.
- 7c tycker att det är irriterande att sexorna tar klassrummen så de hela tiden får byta
klassrum. Det handlar om att det inte finns tillräckligt många klassrum på
mellanstadiet. Därför måste sexorna ha lektioner på högstadiet.
- Träslöjdssalarna skulle behöva fräschas till. Arbestbänkarna är mycket slitna. Vet
Yvonne om det finns någon plan för renovering av dessa salar?
- Vattendunken som efterfrågats finns på skolan, men varför är den inte utanför
fiket? Den står inne i fiket. Elevrådet vill ha en vattendunk utanför fiket.
- Studsmatta önskas till idrottshallen. Idrottslärarna ansvarar för vilket material som
ska finnas i idrottshallen. De köper in saker som de har behov av i sin verksamhet.
Elevrådet önskar en studsmatta, men idrottslärarna avgör om det behövs någon.
- Eleverna vill ha större skåp. Om det finns utrymme för det i budgeten så är det en
sak som skulle behövas eftersom de nuvarande är för små för att rymma både
vinterkläder och väska.
5. Styrelse väljs torsdag 13/10.

