Elevrådsprotokoll 2014- 10-24
Närvarande: Melker 1 A, Ester 1 B, Nomi 2 B, Juni 2 B, Jonathan år 6
Nu har alla grupper fått de Kingregler som ska gälla på skolan. De barn
som går på lågstadiet har sina ” rutor” närmast parkeringen och EN ruta i
mellanrummet mellan flyglarna. Den rutan är den som ligger utanför
tvåornas klassrum. De andra rutorna ska användas av de äldre barnen och
där kommer det att vara samma regler men med vissa variationer. På
dessa planer får givetvis de yngre också spela men ska då vara medvetna
om vilka regler som gäller där. Och de äldre barnen får också spela med de
yngre men på deras vis…..
Kartan över de platser som är trygga och roliga att leka på har alla
grupper fyllt i. Ulrika ska göra en sammanställning av dessa. Vi kommer att
få ta del av resultatet för att sedan föra en dialog över detta. Elevrådet
kommer att ta en del av ansvaret för att få till en trygg miljö. Det är en
av frågorna som vi ska jobba med under terminen..
År 6 har ett förslag när det gäller snöbollskastning..( när det blir aktuellt
och OM det blir det ) Nämligen, ett schema som ska gälla för
snöbollskastning på fotbollsplan. Att år 6 har en dag eller flera, och då är
det bara sexorna som är där. År 5 har en egen dag…osv ner till år 1. Vad
som ska gälla för förskoleklasserna ska vi prata med Marita och Carina
om…
Elevrådet undrar om alla klasser har klassråd?
En del av de frågor som kommer till elevrådet är kanske inte alltid en
relevant fråga. Vi jobbar med lite mer praktiska frågor. Situationen i
matsalen, duschskärmar till pojkarnas omklädningsrum, bollar från
vårgalans entrepengar osv.
Pengarna från förra Vårgalan kommer i dagarna att föras över till skolan i
Gambia. Vi kommer att få något som vi kan hänga upp på väggen så att det
blir synligt att vi har gjort skillnad för dessa barn.
Nästa möte blir den 7 november kl 10.00 i matsalen..
Anita

