Elevrådsmöte 4-6 2017-03-28
1. Mötet öppnades.
2. Frågor från klasserna:
- Ett förslag är att ha en utklädningsdag och skoldisco. Sista skolveckan är det några dagar med
andra slags aktiviteter, skulle man kunna ha något sådant i anslutning till de dagarna?
-

Det har varit en del skadegörelse den senaste tiden, fönster har krossats och det har klottrats
på väggarna. Skulle man kunna ha kameror utomhus på ställen som brukar vara utsatta för
klotter/skadegörelse? För att få ha övervakningskameror måste man först ansöka om
tillstånd och det är inte helt lätt att få tillstånd. Ofta hänvisas det till den personliga
integriteten.

-

Det skulle behövas torkskåp i korridorerna.

-

Det finns inte indraget vatten indraget i alla klassrum. De som inte har det skulle också vilja
ha det. Finns det någon möjlighet att alla klasser har tillgång till det?

-

En klass föreslår att man ska börja kl 9 istället för kl 8. Det är inte görbart eftersom det bara
går en buss från Rutvik på morgonen och då skulle de få sitta och vänta från kl 07:40 till kl 9.
Om man skulle börja kl 9 skulle även skoldagen förlängas så man slutar senare istället.

-

En klass tycker att man ska ha mindre idrott. Alla ämnen har en timplan med hur många
minuter varje ämne ska ha och det är inte tillåtet att ta bort tid från något ämne.

-

Många glas har spruckit så det läcker ut mjölk/vatten på borden. Om man får ett sprucket
glas måste man säga det till matsalspersonalen så de vet att glaset är trasigt för det är inte
alltid lätt att se det.

-

Det är väldigt isigt och halt på skolgården. Det måste grusas mer.

-

5a utmanar alla klasser att ta bort de svarta strecken på golven.

3. Några från elevrådet på 7-9 kommer att träffa de andra elevråden i Luleå kommun och
politikerna. Elevrådet 4-6 fick möjlighet att komma med förslag till politikerna. Ett förslag är
att det borde vara mer idrott på schemat.
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