Elevrådsprotokoll år 4-6, 2014-04-08
Närvarande:
4A: Malin o Jose´
4B: Julia
4C: Oliver
5A: Alfons
5B: Vidar o Hampus
6B: Cornelia o Simon
6C: Samuel o Elliot
Inger Klasson o Maria Anttila
1. Mötet öppnades.
2. Genomgång av föregående protokoll.
- Kommunen återkommer på elevrådets förfrågan om att få ett tennisnät på rinken under
sommaren.
- Det är fortfarande inköpsstopp på möbler i kommunen.
- Vissa förbättringar är gjorda efter elevenkäten från ht.2013, bla.
a) att flickor och pojkar behandlas lika.
b) fortfarande får man vänta på att få hjälp i slöjden. Eleverna tycker det skall finnas en ”hjälplista”
som man får skriva upp sig på och att den FÖLJS... Inger pratar med slöjdlärarna. Förslag är att
man frågar någon kamrat om hjälp som kanske har gjort momentet och vet hur man gör.
3. Alla MATFRÅGOR lämnas till Oliver Stoltz i 6A.
4. Utvärdering av skidveckorna (3veckor). .
- Eleverna önskar att ”man” (idrottsläraren????) kontaktar någon som gör spår med en spårmaskin
(kanske det finns ngn förälder eller annan anhörig som kan hjälpa till). Ej att man får göra dem
själva. De tror på ett ökat deltagande om spåren är fina.
5. MUL-dagen 25 mars:
- Bra och roligt. Inför lottdragningen kom dessa förslag:
1). Lotterna MÅSTE blandas ordentligt innan dragningen.
2). På prisbordet önskas : ex. fler muggar, ljus o godis. Ej sockar.
3). Efter omröstning så tyckte elevrådet att de som åkt flest varv skall premieras först och att man
drar lotter från ex. 3 olika skålar. 1 skål med de som åkt mer än 30 varv, 1 skål för dem som åkt
mellan 20 och 30 varv och en skål för dem som åkt färre än 20 varv.
Då skall alla lotter vara dragna för dem som åkt flest varv innan man drar lotter från nästa skål (2030 varv), osv.
6. Övriga frågor:
- Vi påminner varandra om att inte vara för många i ”snurrgungan”.
- Önskemålet om att man har samma regler på skolan i ”bollburen”, gick ej igenom.
- Varje klass pratar om hur man skall hantera ”starka dofter”, parfymer, deo mm. i
omklädningsrummen. Tänk på allergikerna!
- Per J har delat ut bollar till ALLA klasser.....(Inger ber Per gå till varje klass och informera om
detta).
- Eleverna önskar att ett disco skall ordnas. Detta är en föräldrafråga.
- Eleverna önskar handsprit. Enligt undersökning så är det mycket bättre med vanlig ordentlig
handtvätt. Skolan erbjuder ej handsprit i nuläget.
- Vi kommer att ha en städdag utomhus i maj på skolan, där alla hjälps åt. Efter det träffas vi och
grillar. Elevrådsrepresentanterna från alla 6:or är med och ordnar detta.
7. Nästa möte: Torsdag den 8 maj 2014 kl. 8.30 på högstadiet.
Vid protokollet: Inger Klasson/Maria Anttila

