Elevrådsprotokoll 4-6
1. Mötet öppnades.
2. Allmänt om vad som ska diskuteras på elevrådsmötena.
3. Frågor från klasserna:
Till Jimmy:
- Fotbollsmålen på den lilla planen är trasiga och bör fixas.
- Spolknappen på vissa toaletter fungerar dåligt. Det är dåligt drag i spolningen så det inte
spolas undan i toaletten. Många toaletter är allmänt ofräscha så en renovering önskas.
- Det saknas krokar på klädhängarna utanför Uffes klassrum. Frida kollar med Jimmy om det
går att ordna krokar.
- Lysrören i 5c:s klassrum låter och blinkar. Frida pratar med Jimmy. Märker man att det är
något som inte är bra i klassrummet bör man prata med undervisande lärare som gör en
felanmälan till vaktmästaren.
Till Stina/lärarna:
- 6c behöver någonstans att hänga sina kläder när de har lektioner på högstadiet.
- Mer idrott önskas. Det är utlagt så mycket idrott som timplanen säger att det ska vara. Man
kan önska att det ordas fler idrottsdagar eller temadagar med idrottsinriktning.
- Fler syltsorter önskas när det är pannkakor.
- De klasser som har lektioner på högstadiet tycker att det är dålig ventilation där. Det är på
gång, det har gjorts mätningar av koldioxidhalten och det kommer att åtgärdas.
- Vissa klasser tycker att schemat är dåligt. Det är långa dagar och korta raster. Stämmer
antalet minuter?
- Fler fotbollar och andra slags bollar önskas.
- 6a och 5b har inga klassbollar medan alla andra har. Kan mentorerna fixa det?
- Ett cykelområde önskas där man kan få cykla på rasterna.
- höjder man kan volta från önskas.
- Skottramp för innebandy och hockey önskas. Går det att ordna?
- En speldag/mysdag önskas. När det är mentorsdag kan man diskutera i klassen vad man vill
göra och ge det som förslag till sina klassföreståndare.
Allmänna frågor:
- En klass önskar ett skoldisco.
- Elevrådet vill anordna en maskerad.
- Tallrikarna är inte alltid rena i matsalen. Det kan bero på att tallrikarna ramlar ihop när de
diskas, så kan det även bli hemma i diskmaskinen. Matsalens diskmaskin har varit trasig, men
är nu lagad så det kan även bero på det.
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