Protokoll ELEVRÅD 180308
1. Val av ordförande och sekreterare
Ordförande: Wilmer
Sekreterare:
2. Föregående protokoll
Uppdelning av fotbollsplanen: Fungerar ok, någon gång har det inte varit
rastaktivitet på onsdag. Kan bero på att någon varit sjuk.
Bättre i matsalen.
Bättre med lagindelning, lagen är jämnare.
4-i rad spelet fixat.
3. Rapport från Brisen (fk)
Inga frågor.
4. Rapport från Ängen (år 2)
Ingen representant med.
5. Rapport från Gläntan (år 1 )
Andra elever förstör kojor. Alla behöver påminna i klasserna att detta inte är ok.
Ingen tar in fotbollarna, den som tar ut bollen ska ta in den.
Förra året bestämde vi att man ska skriva sitt namn på en whiteboard när man
tar bollen. När rasten är slut lämnar man in bollen och suddar sitt namn.
Elevrådet beslutar att den regeln ska införas igen. Stina undersöker om tavlan
finns kvar och att det finns en penna att skriva med. Alla påminner i klasserna
att man ska skriva upp sig på tavlan.
Den lilla tavlan finns inte kvar. Vi använder den stora tavlan med rutor under tv-n i
hallen på Kulingen. En penna sitter med häftmassa på tavlan och ska sättas tillbaks
där.
6. Rapport från Hagen (år 3)
Ingen representant.
7. Rapport från Smaragden (år 5)
Inget att rapportera.
8. Rapport från Kullen (år 5-6)

9. Rapport från Grottan (år 4)
Signe presenterade nytt förslag på regler för ”Dansken”.
Elevrådet beslutar att anta de nya reglerna efter några justeringar.
De nya reglerna finns sparade under Råd/elevråd/regler dansken rev 180308
Marika skriver rent reglerna och sätter dem på anslagstavlan ute.
10. Rapport från Fritids
11. Frågor från rektor:
Likabehandlingsplan – En positiv gruppkänsla
Ängen redovisade sina synpunkter.
Smaragden (5-6) redovisade sina synpunkter
Övriga klasser tar med sig sina synpunkter nästa gång.

Mötet avslutades.

Nästa möte: Onsdag 11/4 kl 10.00
Lokal: inte bestämt.

