Elevrådsmöte 20170123

1. Elevrådet gav förslag till temadagen:
- Skriva positiva saker till varandra på kort.
- Göra pysselkort till varandra
- Vara i sporthallen och göra trygghetsövningar, till exempel falla och resten av gruppen tar
emot.
- Köra lagkapp
- Vara i badhuset och göra lagkamper
- Lagkamper/samarbetsövningar i klassen
- Spela fotboll
- En dag med bara idrott
- En dag då man får bestämma vad man ska göra.
- Årskurserna är med varandra
- Göra trivselarmband
- Klasserna träffas och gör något roligt tillsammans
- Alla har en lapp och så får man skriva saker som den är bra på.

2. Frågor från klasserna:
- Bättre skolmat, eller få möjlighet att gå hem eller till Ica
- Många vill kunna få använda sina mobiltelefoner och lyssna på musik på lektionerna
- De som inte har ett hemklassrum vill ha någonstans där man kan förvara skridskor och
skidor.
- Nytt schema önskas
- Sexorna vill göra fler grejer med de andra sexorna.
- Det saknas fortfarande tvål till toaletterna. Frida har sagt till, men det har inte hjälpt.
- Gå inte omkring med ytterskor i korridorerna eftersom man blir så blöt om strumporna.
- Många använder ingången närmast fritids. De som har sitt kapprum där önskar att alla
använder sina egna ingångar, för det blir jätteblött i korridoren så man har blöta sockar
resten av dagen.
- Om man har spillt på bordet i matsalen bör man torka bordet.
- En del sexor är inte snälla mot andra elever. Alla måste tänka på att uppföra sig på ett bra
sätt mot alla.
- Sexorna som inte har skåp på högstadiet har inga krokar att hänga upp kläderna på när de
har lektion på högstadiet.

- Sluta ta varandras krokar!
- Finns det möjlighet att åka till Måttsund på friluftsdagen?

