Elevrådet 041013
Närvarande Hugo Olofsson 1 A
Ester Correia 1 B
Tilde Drugge 2 A
Nomi Holmberg 2 B
Olivia Lindkvist år 3
Noel Sundkvist år 5
Lovisa Sjöberg år 6
Vi startade mötet med att Anita berättade om skolan i Afrika. År 3
kommer att ha ett samarbete med skolan och genom dessa kommer vi
andra på skolan att få information om hur skolan fortskrider att
utvecklas. Det finns bilder att titta på om man går in på # Situation
Education ”
Skolans ordningsregler ( de som är vårat förhållningsätt ) tycker
eleverna att vi kan fortsätta att följa. Förslag på att detta
förhållningssätt förtydligas med eleverna så att alla vet vad det
betyder.
Vi pratade om kingrutorna och tydligen är det så att många konflikter
ligger och pyr i i samband med att man spelar. Vårat förslag från
elevrådet är : En kingruta för de som vill spela King utan en massa
krusiduller( tillägg som är svåra att förstå för de yngre ) En Kingruta dit
man går om man vill spela MED dessa krusiduller. Om det finns mer
förslag på hur man kan spela King tar vi mer än gärna emot
dessa..Kingregler ska vi i elevrådet ( Anita och Lovisa ) skriva ner på
papper och sätta fast på insidan av de klassrum som har Kingrutor
utanför. Då kan alla gå och läsa och förstå.. Om man inte kan läsa så
har man en fadder som kan hjälpa..
Laga planket vid basketplan
Trasiga duschar i omklädningsrum Noel pratar med Peter
Basketkorgar som är anpassade för de äldre

Dessa tre frågor bollar vi vidare till Gunvor.
Till nästa elevråd som är den 24 oktober, vill vi att ni i era klassråd tar
upp frågorna: VAR känner du dig trygg på rasten? Och en fråga riktad
till år 5 och 6, VAD skulle ni vilja kunna göra på rasterna?
Sist av allt för denna gång, så har några av våra elever gjort
iakttagelser på kvällstid . Tydligen är det så att det eldas på skolgården
och det av några av våra gamla elever. Namnet på dessa kunde de
också. Jag pratar med Gunvor så får vi tillsammans försöka lösa detta
på en bra sätt
Tack för oss för denna gång och nästa möte är 24 oktober klockan
10.00 i matsalen.
Anita

