Elevrådsprotokoll år 4-6, 2014-05-09
Närvarande:
4A: Malin Jonsson & Jose´Karl
4B: Michelle Persson & Filip Hammarlund
4C: Alva Harila & Oscar Persson
5A: Johanna Lundbäck & Alfons Olovsson
5B: Ebba Lindberg & Tobias Enbom Karlsson
6C: Samuel Ahlqvist & Elliot Allde´n
Inger Klasson & Maria Anttila
1. Mötet öppnades.
2. Genomgång av föregående protokoll:
- Lagom med personer i snurrgungan. OK.
- Bollburen fungerar....OK
- Alla klasser har fått ut fotbollar och ser till att de tas in när de använts. Inger & Maria
kollar med GIF om de kan skänka några fotbollar till hösten.
- Respekten över att ej använda dofter respekteras ej av alla.......Påminn varandra på ett
vänligt sätt.......
3. Städdagen genomförs torsdag den 22 maj på förmiddagen. Vi städar
skolgårdsområdet, uppdelat på alla klasser. Vi får betalt från Luleå Kommun.
Pengarna räcker till vår grillfest samma dag och till en glass under skolstartsdagen
på höstterminen.
Elevrådet har kommit med förslag på vad vi ska grilla, så det blir en
överraskning.....6:orna förbereder detta samma morgon på fritids.
4. Elevrådsrepresentanten Cornelia Hagman från 6B, har skrivit till ansvarig på Luleå
Kommun och önskat att ett tennisnät skall sättas upp på rinken i sommar.
Hon har fått svar att ett tennisnät sätts upp och målning av linjer kommer att ske under
vecka 20.
5. Övriga frågor:
- Vi diskuterade den förstörelse som just nu förekommer på vår skolbyggnad och gård.
Tex. eldning och nerkletning på ytterdörrar och på gården, stenkastning mot fönster ,
söndersprängd postlåda m.m. Om man ser/hör något kan man berätta det för någon
vuxen. Vi vill att vår skola/skolgård skall se trevlig och inbjudande ut, både inne och ute.
Det är ju faktiskt vår arbetsplats......
- Det är lite konflikter på IP under rasterna tex vid lagindelning och under själva spelet.
Några tips på lagindelning kom , så att speltiden blir längre. Alla försöker även att kämpa
väl och använda ett trevligt språk, = ”Fair Play”.
- 2 representanter från år 6 och Inger, kommer att gå en ”arbetsmiljörond” på vår skola
under maj månad.
6. Mötet avslutades och Inger tackade alla deltagare för deltagandet i elevrådet detta
läsår.
6:orna önskades LYCKA TILL när de till hösten börjar på högstadiet.
Vid protokollet: Inger Klasson & Maria Anttila

