Protokoll elevråd 2017-11-07
§1 Närvarande:
4A – Elliot och Märta
4B – Elisa och Jonathan
4C – Ella och Aron
5A – David och Tilde
5B – Frida och Vince
5C – Isak och Tuvalisa
6A –
6B – Lisa och Noah
6C1- Markuss
6C2 –

§2 Uppföljning från förra mötet
Ketchup i matsalen - Shira vill inte servera ketchup varje gång det är pasta i matsalen, därför
att hon har sett att elever bara äter pasta och ketchup. Hon kommer att ha ketchup någon gång
då och då.
Klockor, speglar och dålig lukt i omklädningsrummen – Monica har kontaktat
vaktmästaren den här veckan men han har inte hunnit svara på detta ännu.
Tvål på toaletterna – städet säger att tvålen de köpt in är både parfym- och luktfri. Om man
har problem med utslag får man kontakta skolsköterskan eller hälsocentralen.
Borden i matsalen är grisiga – Shira kommer att ställa ut en hink med vatten och en trasa så
att man kan torka upp efter sig när man spiller.

§3Sammanställning nya skolan
Monica gick igenom vad eleverna svarat på frågeställningarna till den nya skolan i form av
Wordle-bilder, se bilagor.

§4 Frågor/kommentarer från klasserna
Snurrgungan – det fungerar inte så bra. Fyrorna använder den mer än femmorna och
sexorna. Elevrådet bestämde att byter dagar så att fyrorna får den tre dagar i veckan och
femmorna och sexorna två dagar i veckan. Dessutom bestämde elevrådet att fyrorna får
använda snurrgungan en dag var eftersom det är svårt att samsas om den mellan klasserna.
Snurrgungan används från vecka 46 på följande sätt:
Måndag – 4A
Tisdag – femmorna och sexorna

Onsdag – 4B
Torsdag - femmorna och sexorna
Fredag – 4C
Fler klockor utomhus. Särskilt en utanför fyrornas ingång och en stor klocka utomhus. Går
det att få igång den stora klockan? Monica kollar med rektor.
Kranen luktar illa i killarnas toalett (utanför 6B). Monica kollar med Jimmy.
Sockorna blir smutsiga när man går i strumplästen. Påminn varandra att man inte får gå
med skor inomhus och att man ska använda sin egen ingång!
Handspritsbehållarna fungerar inte i matsalen. Monica informerar matsalspersonalen.
Vill ha det fräschare i toan – det är ofta slut papper (Monica informerar städet) och det
ligger papper på golven. Sopkorgen är ofta överfull. Påminn varandra om att slänga pappret i
sopkorgarna.

§5 övriga frågor
Inga övriga frågor

Vid protokollet: Monica Kircher

Bilaga

1. Hur lär elever sig bäst?

2. Varje elev ska känna glädje och nyfikenhet i skolan. Vad får dig att känna så?

3. Hur kan läraren motivera dig och hur håller du kvar din motivation?

4. Vad får dig att känna att du kan påverka din inlärning?

5. Hur ska det kännas när du kliver in i den nya skolan?

