ELEVRÅD 180130
1. Val av ordförande och sekreterare
Ordförande: Signe
Sekreterare: Marika
2. Föregående protokoll
Hur fungerar uppdelningen av fotbollsplanen?
Måndagar F-2, Tisdagar 3-6, onsdag-torsdag alla.
Fredagar ingen fotboll utan andra lekar.
Uppdelningen har fungerat bra alla dagar utom fredagar, då spelas det ändå
fotboll. Påminna igen om uppdelningen av planen.
Har några elever på mellanstadiet ansvar för lekar på fredagar?
Inte blivit av. Farah pratar med Inga-Lena om detta och en lista sätts upp.
Samarbete med åk 4 och 5.
Kapprummet i matsalen:
Kan man ha bestämda platser för kläderna? T ex att de äldre hänger av sig inne
vid tvättfaten. Skohylla inne vid tvättfaten, man bär med sig skorna dit.
Inte aktuellt längre.
Regler för Dansken och Snömonstret sitter uppe på anslagstavlan. Saknas regler
för Sixsquare? Marika undersöker om regler finns.
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.
Ingen elevrådsbok, lättare att ta med sig protokollet.
3. Rapport från Brisen (fk)
Oscar och Alice nya representanter. Ingen fråga att ta upp.
4. Rapport från Ängen (år 2)
Diskussioner om trygghet, redovisades för sig.
5. Rapport från Gläntan (år 1 )
Kläder göms i matsalen. Man har sett elever som gömmer saker.
Alla tar upp detta igen i sina klasser.
Man säger till om man ser någon som gömmer grejer för andra, till den personen eller till en
vuxen.

6. Rapport från Hagen (år 3)
Inga nya frågor

7. Rapport från Smaragden (år 5)
8. Rapport från Kullen (år 5-6)
Vill att lärarna delar lagen på fotbollsplanen, vill att de delar på dem som kan spela fotboll så
de inte hamnar i samma lag. Elevrådet tycker att det kan vara bra att använda västar.
Marika tar upp detta på lärarmötet.
9. Rapport från Grottan (år 4)
Ojämna lag på fotbollsplanen. Se ovanstående punkt.
Dansken: 4:an har gjort nya regler, stämmer de med de gamla?
Signe får ta med sig de gamla reglerna tillbaks till klassen och så får man jämföra. Till nästa
elevråd tar Signe med sig ett nytt förslag. Till dess gäller de gamla reglerna när alla klasser
spelar Dansken.

10. Rapport från Fritids
Inget att rapportera.
11. Frågor från rektor:
Alla grupper redovisade delar av sina diskussioner om trygghet. Vi hann inte alla frågor.
Många bra synpunkter. Kommer att sammanställas till ett dokument som man kan ta upp
och läsa på klassrådet.

12. Övriga frågor:

Nästa möte: Onsdag 21/2 kl 10.00
Lokal: inte bestämt.

