Elevråd 21/10 2015
Deltagande:
1a: Emma Sundvall och Herman Ekholm
1b: Alva Hansson och Aron Boman-Danell
År 4: Alec Hedblad och Johanna Hjertstedt
År 5: Emma Carlström
År 6: Jonathan Jönsson och Tilde Nilsson
Maria
Hörselkåpor: 4:orna tycker att det fungerar bra att använda hörselkåpor på lektionerna men tycker
att det behövs flera. Nu finns det 10 stycken.
Det framkom en del önskemål om hur utomhusmiljön ska förbättras:
+ Nät på basketkorgarna och linjer på basketplan.
+ En linbana på skolgården.
+ Skatepark och parkourbana.
+ Mjuka plattor under klätterställningarna.
+ Konstgräs på fotbollsplanen.
+ Det behövs fler bandybollar till rasterna. Maria berättar att bollar är beställda. Vi behöver komma
överens om vilka regler som gäller i bandyn. Elevrådsrepresentanterna får i uppgift att ta upp det på
klassråden i sina klasser så att vi gemensamt kan komma fram till regler som gäller alla, alltid.
Eleverna på mellanstadiet vill ha egna elevskåp. De tycker att deras kläder och andra ägodelar som
de lämnar på krokarna ofta slängs runt i hallarna eller försvinner.
Rasterna: Elevrådsrepresentanterna tycker att de oftare ser fröknarna när de har väst och upplever
att det är fler fröknar ute nu, vilket är bra. Men de tycker också att fröknarna bara står och pratar
med varandra i mitten av skolgården och inte går så mycket i storskogen där eleverna upplever att
det skulle behövas fler vuxna. Det händer mycket i storskogen som inte är bra. De äldre eleverna
tycker att det inte finns tillräckligt med saker att göra ute på rasterna. Det finns ingenstans att sitta.
De bänkar som finns är alldeles för smutsiga. Man vill inte sitta där.
Riset som kommit till skogården ska användas till att bygga kojor, inte till något annat. Vi pratar i våra
klasser om hur vi ska undvika att det blir bråk om pinnarna. Elevrådet tycker att man inte ska anklaga
varandra för att ha tagit pinnar och att man inte får förstöra andras kojor. Det ligger mycket jobb
bakom en koja.
Maten/miljön i matsalen: Eleverna tycker att salladen på salladsbuffén är ”frökensallad”. De tycker
inte om när den är blandad och innehåller någon form av sås eller lag. De tycker att det är bättre om

varje grönsak ligger för sig tex gurka, paprika eller morotsstavar. Önskemål om mjukt bröd vid varje
måltid samt fler maträtter att välja mellan kom också fram.
Det är trångt i matsalen, ibland är platserna upptagna när de större barnen kommer och ska äta. De
yngre barnen upplever att det kan vara stressigt när de inte hunnit äta färdigt innan de äldre barnen
kommer. Det är hög ljudnivå i matsalen men elevrådet var överens om att de inte vill ha tillbaka örat
eftersom det hade motsatt effekt tidigare när det användes. Elever försökte då göra höga ljud för att
få örat att lysa rött.
Mattanterna är ganska otrevliga. Fortfarande händer det att maten är slut när de som kommer sist
ska äta.
Det är ofta smör på smörkniven och kladdigt runt smörpaketet samt mat på borden och golvet.
För att få en bättre miljö i matsalen tycker elevrådet att alla ska tänka på att:
+Inte ropa från bord till bord.
+Prata tystare.
+Plocka/torka upp efter sig om man råkar tappa/spilla mat eller dryck på borden eller golvet.
+Maten ska ätas i matsalen.

Att diskutera i klasserna tills nästa elevråd:
+ Hur ska vi undvika att det blir bråk om pinnarna?
+ Bandyregler
Nästa elevråd: onsdag 18/11 kl 10.00

Justerare Tilde

