ELEVRÅD 171128
1. Val av ordförande och sekreterare
Ordförande: Emil åk 5
Sekreterare: Marika
2. Föregående protokoll
Önskemål om att dela upp fotbollsplanen, varje klass har sin tid.
Förslag från elevrådet: Fotboll: Måndagar F-2, Tisdagar 3-6, onsdag-torsdag alla.
Fredagar ingen fotboll utan andra lekar. Bara åk 3 och 6 har tagit upp förslaget i
klasserna. Åk 6 och 3 tyckte att det var ett bra förslag. Alla klasser som inte tagit
upp frågan måste göra det innan nästa elevråd.
Kan någon klass på mellanstadiet kan ansvara för lekar på fredagar?
Mellanstadiets elever kollar i sina klasser. Åk 4-6 kollar detta igen.
Önskemål om fler spel på skolgården Något kanske kan göras på vårens
skolgårdskväll. Marika skickar frågan vidare till personalgruppen. Inför
skolgårdskvällen.
Pinnarna till 4-i rad-spelet: Emil tar frågan tillbaka till sin klass. De som har
träslöjd i 5:an frågar Lise om hon har någon idé om hur man kan fixa spelet och
om detta skulle kunna vara ett projekt för någon som har träslöjd.
Emil undersöker om någon kollat detta med Lise.
Hur fungerar det vid stängerna nu?
Ingen är där nu för det är blött.
Frågor kring språkbruk, tas upp under fråga från rektor.
3. Rapport från Brisen (fk)
Ingen representant.
4. Rapport från Ängen (år 2)
Några gömmer skor i matsalen. Hände elev i åk 2. Kan någon ha busat?
Ta upp problemet i klasserna.
Man måste vara noga med att ställa sina skor på rätt ställe vid väggen.
Inte fuska i spel och lekar. Det förekommer i vissa lekar.
Påminna dem som inte följer reglerna. Viktigt att regler för aktuella lekar och spel
finns uppsatta på anslagstavlan ute. Regler som elevrådet tycker ska sitta uppe är
Sixsquare, Dansken, Snömonstret. Marika ansvarar.

5. Rapport från Gläntan (år 1 )
Inget att rapportera.
6. Rapport från Hagen (år 3)
Språkbruk, se nedan.
7. Rapport från Smaragden (år 5)
Oreda i 5:ans korridor när andra klasser går till slöjden och musiken. Det blir
trångt. Det ligger skor överallt.
Svårt att gå in på städringningen på morgonen, det är ingen.
Förslag att de klasser som ska ha slöjd och musik väntar tills 5.an hängt av sig.
Man ställer skorna under skohyllorna.
Elevrådet tycker att det är ett bra förslag. Alla som har slöjd och musik på berget
meddelar detta i sina klasser.
8. Rapport från Kullen (år 5-6)
Påminna klasserna om att inte sparka på basketbollarna!
9. Rapport från Grottan (år 4)
4:an undrar om man får göra hoppsasteg till maten?
Vi har bestämt att vi ska gå och inte springa till maten.
Vi gör inte hoppsasteg till maten.
Gungbräda på skolgården. Vi kan ha med det som ett önskemål till skolgårdskväll.
10. Rapport från Fritids
Inget att rapportera.
11. Frågor från rektor:
Likabehandlingsplan – Språkbruk
Maria, Signe, Emil och Farah berättade om deras klassers synpunkter kring frågor
om språkbruk.
En sammanställning kring detta skickas ut till klasserna.
Åk 1, 2, 5 hade inte med klassens tankar
12. Övriga frågor:
Ska varje representant ha en elevrådsbok? Vi funderar till nästa gång om detta är det
bästa eller om det funkar att använda protokollet.

Nästa möte: Fredag 15/12 kl 10.00

