Protokoll ELEVRÅD 171011
1. Val av ordförande och sekreterare
Vi beslutar att vi väljer ordförande varje gång och att Marika är sekreterare varje
gång.
Vi väljer Farah tillordförande för dagens möte.
2. Föregående protokoll
Finns inget eftersom det är första mötet.
3. Rapport från Brisen (fk)
Inga från förskoleklassen deltar under höstterminen.
4. Rapport från Ängen (år 2)
Inget att rapportera från Ängen.
5. Rapport från Gläntan (år 1 )
Man ska inte springa under stängerna vid klätterställningen när någon sitter på
stängerna. De som sitter på stängerna kan ramla ner.
Elever tar pinnar ur andras kojor och förstör kojor.
6. Rapport från Hagen (år 3)
Ingen fråga till elevrådet.
7. Rapport från Smaragden (år 5)
Pinnarna till 4-i-rad-spelet bör bytas ut till något som tål väta, något av metall?
Önskemål om fler spel på skolgården (Fia, Schack, Luffarschack). Kan det vara ett
projekt för fritids på sommaren eller för någon på träslöjden? Något kanske kan
göras på vårens skolgårdskväll. Marika skickar frågan vidare till
personalgruppen.
8. Rapport från Kullen (år 5-6)
Önskemål om att dela upp fotbollsplanen, varje klass har sin tid. Svårt att få
rasterna att räcka till. Elevrådet föreslår en annan indelning:
Fotboll: Måndagar F-2, Tisdagar 3-6, onsdag-torsdag alla.
Fredagar ingen fotboll utan andra lekar. Kan någon klass på mellanstadiet
ansvara för lekar på fredagar?
Penna till lånetavlan på fritids – Farah ber Jörgen om en ny penna.

9. Rapport från Grottan (år 4)
10. Rapport från Fritids
11. Frågor från rektor:
Likabehandlingsplan – Språkbruk
Personalen tycker att språkbruket på skolan har blivit sämre. Vi pratade om
målet i likabehandlingsplanen.
12. Frågor från klassråden:
Behövs det en regel för hur vi springer eller går vid stängerna?
Elevrådet tycker inte att en regel behövs. Klassrepresentanterna får ta upp och prata
om frågan i klasserna till att börja med. Vi tar upp frågan igen på nästa elevråd och
ser om problemet finns kvar.
Alla klasser behöver påminnas om att det inte är ok att ta pinnar ur kojor eller
förstöra andras kojor. Klassrådsrepresentanterna tar upp detta i klasserna.
Paraply på rasten diskuterades. Majoritet i elevrådet tycker att regeln är bra,
vi kan använda regnkläder.
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.
Önskemål om fler spel på skolgården (Fia, Schack, Luffarschack).
Kan det vara ett projekt för fritids på sommaren eller för någon på träslöjden? Något
kanske kan göras på vårens skolgårdskväll. Marika skickar frågan vidare till
personalgruppen.
Önskemål om att dela upp fotbollsplanen, varje klass har sin tid. Svårt att få
rasterna att räcka till om vi tar en rast/klass. Elevrådet föreslår en annan indelning:
Förslag från elevrådet: Fotboll: Måndagar F-2, Tisdagar 3-6, onsdag-torsdag alla.
Fredagar ingen fotboll utan andra lekar.
Kan någon klass på mellanstadiet ansvara för lekar på fredagar? Mellanstadiets
elever kollar i sina klasser.
Pennan till lånetavlan på fritids behöver bytas – Farah ber Jörgen om en ny penna.
Frågor kring språkbruk och hur vi pratar med varandra kommer att skickas ut till
klasserna och ska diskuteras på klassråden. Vi tar upp det på nästa elevrådsmöte.

Ordföranden avslutade mötet.

