Elevrådsprotokoll 19 september 2014
Närvarande: Ester Corregai och Emelie Sundsröm år 1
Linnea Olofsson och Noomi Holmberg år 2
Klara Lantto och Olivia Lindkvist år 3
Olle Edin och Maja Noren år 4
Noel Sundqvist och Johannes Holmberg år 5
Lovisa Sjöberg och Jonathan Wigerbäck år 6
Vi tog ett beslut om att ordinarie representant är den som går på elevrådsmöten under
höstterminen . Under vårterminen är det byte så att suppleanten går på elevrådsmöten.
Eleverna vet vem som är ordinarie…..
Skolans förhållningssätt verkar vara kända för alla ( skolans regler ) men ibland så är dessa
svåra att komma ihåg i lekens hetta!
Vi pratade om detta och det finns några punkter som eleverna tyckte till om. Det var detta
att ALLA FÅR VARA MED som ibland kunde vara svårt. Om man håller på med något och
kommit igång, kan man SNÄLLT tala om att vi ska leka klart men att du får gärna vara med
om en stund. Då tror vi att det är lättare att acceptera. Sedan fanns det en punkt till och det
var antalet vid kingspel? Där enades vi inte om något utan lämnade detta till klassråden att
besluta….
Vig gungorna kan det gå vilt till och alldeles för många finns i kompisgungan. Nu beslutar vi
i elevrådet att 4 stycken barn får gunga samtidigt…
Om man har kickbike med sig till skolan så får man använda löparbanan till att kicka på.
Hjälm ? de äldre barnen använder inte hjälm vid kickbike och påstår att deras föräldrar
tycker det är ok..Så frågan går vidare till personalmötet.
Skolgårdsregler…Alla grupper verkade ha regler för hur långt man får gå! Så reglerna är
olika beroende på ålder och det tyckte elevrådsgruppen att så kunde det vara…
De yngre eleverna vill inte att man tar pinnar och dylikt från deras kojor.
Tuggummi på lektionen? 4:orna tog upp frågan
Bås till killarnas omklädningsrum! En fråga som funnits med i flera år och fortfarande inte
löst. Anita pratar med Gunvor.
Skolans matråd består av Lovisa Sj, Elinor, Gunvor och Anita. Tidpunkt?
Nästa elevrådsmöte 10 oktober kl 10.00 i matsalen . Anita

