Protokoll elevråd 2017-10-10
Närvarande:
4A – Emilia och Märta
4B – Elisa och Oscar
4C –
5A – David och Tilde
5B –
5C – Calle och Tuvalisa
6A – Lukas och Wilma
6B – Lisa och Noah
6C1- Tilde och Markuss
6C2 – Axel och Elliot
Lärare Monica Kircher
§1 Uppföljning av förra elevmötets frågeställningar
Monica har inte fått svar på frågorna från rektor sedan förra mötet. Monica kollar upp igen
och återkommer vid nästa elevrådsmöte.

§2 Snurrgungan – uppföljning
Inga konflikter verkar ha uppstått sedan vi skärpte till reglerna.

§3 Rundtur över ärenden från klasserna:
6C2 och 6A– vill ha ketchup i matsalen, särskilt till köttbullar och pastarätter. Monica kollar
upp. 6C2 skulle vilja ha vattenkran i klassrummet. Monica kollar upp.
6C2 tycker att det ofta blir konflikter på basketplanen. Andra elever i femman upplever
samma sak. Monica ber rastvakterna att hålla extra koll när femmor och sexor är ute.
Femmorna och sexorna ska också diskutera på sina klassråd hur vi ska lösa detta.
6A – vill ha speglar i omklädningsrummen och klockor i omklädningsrummet och i korridorer
(eftersom man inte får använda mobilerna). De vill också att man ska kunna vädra i
omklädningsrummen eftersom det luktar illa. Ventilationen fungerar inte sedan slutet av
vårterminen. Monica kollar upp.
6C1– vill ha tvål i toaletterna. Tvålen som finns nu ger utslag hos vissa. Tvålen luktar starkt
och sitter kvar länge. På mellan saknas ofta tvålen. De vill ha tuschpennor i klassrummet.
Monica kollar upp.
Borden i matsalen är grisiga. Påminn alla att de måste torka upp efter sig när man har grisat
ner!

§5 Nya skolan
Alla klasser utom 5B och 6C2 lämnade in sina svar om den nya skolan. De klasser som inte
lämnat in måste göra det så snart som möjligt. Monica sammanställer sedan klassernas svar
till nästa elevrådsmöte (8/11).

Vid protokollet: Monica Kircher

