Elevrådsprotokoll 20151105
1. Lotta öppnade mötet.
2. Genomgång av föregående protokoll.
3. Matsalen: Matsalen ska få ett nytt namn. Alla klasser ska få komma med förslag på nytt
namn och sedan sker en omröstning utifrån de förslagen. Diskutera detta under måndagens
klassrådstid. Ge förslagen till Frida.
4. Frågor från klasserna:
7A tycker att det borde finnas kortläsare i elevfiket eftersom de flesta inte har kontanter. De
tycker också att man ska få gratis mellanmål när eleverna går längre än till 14.30. Eftersom
det ibland är en liten buss på morgonen från Rutvik måste man fylla platserna, alltså inte
blockera ett säte.
7B1: Klassen tycker att de har för korta raster. Ibland är det svårt att hinna från den ena
lektionen till den andra.
Det är svartmögel i duschen och det känns inte så kul att duscha då.
Eleverna borde få använda Aulan till något under skoltid. Det önskas fler spel eller andra
aktiviteter på rasterna.
9D maten är bra vissa dagar, men inte andra. Det är inte alltid två rätter.
5. Lotta och Ellen var på ett möte i måndags med Carina Sammeli (Skolnämndens ordförande)
och elever från Kråkbergsskolan. Mötet handlade om förslaget om den nya skolstrukturen i
Luleå kommun. Enligt förslaget ska Kråkbergsskolans högstadieelever flyttas till Stadsöskolan.
Under mötet fick alla möjlighet att framföra sina åsikter angående förslaget.
Dessa kommentarer kommer från Stadsöskolans elevråd:
- Det kan bli kaos i matsalen. Det är ganska fullt idag under lunchtid.
- Det finns risk att gemenskapen kan förstöras, det kan bli mer mobbning och utfrysning.
- Det kan innebära att vi får mer resurser så man kan satsa mer på bra läromedel och andra
arbetssätt.
- Om man inte har någon kompis nu kan man hitta nya vänner bland kråks elever.
6. Övriga frågor:
Toaletterna vid aulan borde öppnas.
Vi skulle kunna anordna en doppboll eller Indiansmygturnering. Vinnaren möter lärarna.
Earth hourdag.

Sekreterare: Frida Holmlund

