Elevrådsmöte 8/10 2014
1. Mötet öppnades.
2. 26/3 åkte elevrådets styrelse in till stan och berättade för politikerna om vad elevrådet
jobbat med under året. Även elevråd från andra skolor var där. Några skolor arbetar
med ett poängsystem för att det inte ska bli för många prov och läxförhör samma vecka.
Ett prov ger ett visst antal poäng och man får inte överskrida tex 10 p per vecka.
Om man skulle genomföra något sådant måste man först ha kommit överens om vem
som ansvarar för att hålla koll på hur många poäng man har. Är det mentorn eller
eleverna i klassen?
Elevrådet tycker att man ska ha max två prov per vecka. Proven får inte vara samma
dag utan det måste vara någon dag emellan proven. Lärarna måste meddela Johan om
när det är prov så han kan skriva in dem på tavlan i fiket.
3. I vissa elevskåp är det vassa kanter på hyllan. Det händer att man skär sig på handen
om man ska ta något ur skåpet. Kolla upp vilka skåp som har vassa kanter.
Elevrådsrepresentanten i varje klass ansvarar för att kolla upp sin klass om skåpen är
vassa eller ej.
4. Är det möjligt att stämma pianot i fiket?
5. Vad händer med fiket? Varför öppnar det aldrig? Skolan har sökt någon som kan
komma och jobba i fiket, men inte fått tag på någon. Det måste finnas någon vuxen som
ansvarar för fiket och håller koll på hygienen. Det vore inte trevligt om hela skolan
drabbas av matförgiftning om det är för mycket bakterier i fiket.
6. I fredags roade sig några elever med att sätta igång brandlarmet vid två tillfällen. Varje
gång brandlarmet går måste räddningstjänsten komma till skolan. Skolan får betala för
utryckningarna.
Var och en bör tänka på lämpligheten i att sätta igång brandlarmet. Tänk om det händer
en stor olycka samtidigt och någon människa dör för att brandkåren befinner sig på
Stadsöskolan för att någon roat sig med att sätta igång brandlarmet?
7. Mötet avslutades. Nästa möte: 8/5 kl 8.30 i konferensrummet.
Ordförande: Hannes
Sekreterare: Frida

