Elevråd 20151118
1a: Herman och Emma
1b: Aron
2a: David och Alvin
2b: Oscar B och Isac
3a: Rodrigo
4: Johanna och Tilde
Matsalen:
Eleverna upplever att de fortfarande att det är högljutt i matsalen. En del klasser har börjat med att
stanna utanför matsalen för att tysta ner ledet innan de går in. De tycker att det fungerar bra och att
det blir lugnare i matsalen.
Förslag om brickor kom fram. Det är svårt att få med sig mattallrik, bestick, glas och smörgås på en
gång, man måste då gå flera gånger. Med brickor skulle det bli mindre spring och lugnare i matsalen.
Det är fortfarande grisigt på bord och golv. 2a har bordtorkare, de turas om att torka borden innan
nästa klass kommer, de tycker att det fungerar bra. 4:orna har pratat om att börja med det. Det är
fortfarande stressigt i matsalen, speciellt när det god mat. Vi måste alla hjälpas åt att hålla
mattiderna.
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.
Raster och utemiljö:
Fler bandymål önskas för att man ska kunna spela med dem i sin klass eller att vi delar upp så att tex
lågstadiet har en bandyplan och mellanstadiet en. Bandyregler är nu gjorda och finns uppsatta på
ytterdörrar och i klassrum. Det är alla bandyspelares ansvar att följa dessa.
Elevrådsrepresentanterna tycker att det har blivit bättre på rasterna, de ser fler fröknar i storskogen.
När kommer bandybollarna? De är på gång.
Mellanstadiet önskar tuggummidagar. Maria framför önskemålet till lärarna på mellanstadiet.
När ska vi ha matråd? Inget datum är satt för nästa matråd.

Den 25/11 ska 3 elever från skolan träffa en skolpolitiker tillsammans med barn från Ormbergsskolan,
Benzeliusskolan och Björkskataskolan. De elever som blev framlottade från vår skola är Johanna och
Tilde i år 4 samt Alvin i 2a.
Vi hann tyvärr inte prata om allt som kom upp. Vi fortsätter med det på nästa elevråd. Det vi inte
hann med var:
Sänka basketkorgarna eller köpa lägre så att man kan dunka
Ha telefon på skolan
Välja mat
Sovmorgon på måndagar
Loka till skolan
Längre raster

Nästa elevråd blir i januari 2016. Datum och tid kommer senare.

