Elevrådsprotokoll 20131001
1. Mötet öppnas
2. Genomgång av föregående protokoll.
3. Katarina från fritidsgården presenterar sig. Fritidsgården är gärna med och samarbetar
kring olika aktiviteter som elevrådet vill genomföra, tex olika turneringar. Katarina är ofta
på fritidsgården under dagtid. Fritidsgården har öppet tisdag-torsdag kl 18-21, fredaglördag kl 18-23
4. Hannes informerade om elevrådsutbildningen. Elevrådet valde under utbildningen att de
prioriterade arbetsområdena under året ska vara den fysiska och psykiska arbetsmiljön.
Elevrådet vill arbeta för att det ska bli större trivsel på skolan.
Elevrådet vill arbeta för att det ska bli större gemenskap mellan klasserna. Niorna vill
inte lämna Stadsöskolan och bara känna elever ur den egna klassen. Därför vill de ha
gemensamma aktiviteter mellan klasserna.
5. Elevrådet vill ha följande trivselregler på skolan:
- Det får inte förekomma någon mobbing på skolan. Ingen ska diskrimineras.
- Det ska vara arbetsro på lektionerna.
- Alla ska komma i tid till lektionerna.
- Alla ska använda sig av ett vårdat språk.
- Alla ska visa varandra hänsyn.
- Alla ska tänka på att inte skräpa ner. Använd papperskorgarna.
- Använd inte mobiltelefonen på lektionerna.
- Ingen får snusa eller röka.
6. Stadsöskolan har en likabehandlingsgrupp. Den består av representanter från de olika
arbetslagen:
4-6 : Birgitta Blomqvist och Per Johansson
7-9 A-laget: Lena Envall-Lundström, B-laget: Frida Holmlund, C-laget: Yvonne Larsson.
Om någon känner sig illa behandlad kan man ta kontakt med representanter ur gruppen
eller med sin mentor/klasslärare.
7. Övriga frågor:
- Går det att skruva fast skåpen? Per har pratat med vaktmästar-Pelle. Han kommer att
skruva fast skåpen i väggarna under höstlovet.
- Det finns de som spottar i korridorerna, spottar tuggummi på skåp, väggar osv. Alla har
ett ansvar för att inte spotta och bete sig allmänt snuskigt. Diskutera i klasserna om hur
man bör bete sig.
- Det önskas en temavecka under en hel vecka. Temagruppen får fundera på vad man
skulle kunna göra. Alla kan ge förslag till gruppen om vilket tema som kan vara lämpligt.
- Det är ett problem med platserna i matsalen. Vissa tider är det många som äter
samtidigt och därför är det svårt att hitta en plats. Varför får 7-9 inte sitta på
mellanstadiet trots att det är tomt där? Frida tar reda på vad som gäller till mötet 24/10.
8. Mötet avslutades.

