Elevråd
År 1-3 den 12/9-17
År 4-6 den 13/9-17

Punkter från föregående möte:
• Påminner alla elever om 5min.regeln vid kompisgungan. Stanna farten och
kliv av. 5 minuter är 5 minuter. Eleverna önskar en rastvärd i närheten av
gungan.
• Påminner Janne om att sätta upp krok till hangergamebanden, och en
klocka på äldre paviljongen.
Vi tittar i läroplanen som visar vad vi pedagoger ska lära eleverna.
Kapitel 2:1 Normer och värden = Hur vi bemöter varandra, visar varandra
och oss själva respekt, tilltalar varandra,uppmuntrar och stöttar varandra,mm.
Kapitel 2:2 Kunskaper
Kapitel 2:3 Elevernas ansvar och inflytande.= Ansvar:Följa skolans regler,
vara försiktig med skolans saker, att närvara och delta i lektionen efter sin
bästa förmåga, vara en omtänksam och bra kompis.mm.Inflytande: Vara med
och påverka där det är möjligt, tala om vad du tycker, delta i diskussioner och
omröstningar mm.
Dagens punkter:
• Bättre lås på toaletterna,gärna en hasp på insidan. Problem med elever
som öppnar dörren från utsidan.Prata om det i klasserna.
Beslut: A-M pratar med Janne.
• Ta upp matrester och bestick från golvet i matsalen när du tappar det.
Skrapa av matrester när du lämnar din tallrik. Ditt ansvar för allas trevnad.
• Parfym och hairspray är ett problem för den som är allergisk och har astma.
Tänk på det och visa hänsyn.
• Får vi klättra i träd och branten?
Beslut: Det avgör den vuxna som är rastvärd under skoltid och
fritidspersonalen under fritidstid.
• Önskemål om hangergames på raster och fritidstid.

• Hämta ner bollar oftare från taken. Tänk på att undvika att skjuta upp
bollarna, ta ansvar.
Beslut:Martin och Rasmus tar upp det på Klubben.
• Vi vill att det köps in nya uteleksaker. Hopprep, fotbollar, material till
kojbyggen tex. presseningar, kubb, bandybollar och kull-bollar kom upp som
förslag på inköp. Uteleksakerna försvinner med rasande fart .Påminner om
vikten att städa in leksakerna efter varje rast och vid dagens slut= Ansvar
Beslut: Det finns pengar att handla för. Jag pratar med Eva om det.
• Önskemål om att varje klass har sin egen fotboll. Det provades under våren
med blandat resultat. Några klasser har en plats högt upp i hallen eller i
klassrummet för att få ha sin boll ifred. Andra klasser hittar aldrig sin boll när
det är rast. Problemet är att elever går in i andra klassers hall och ”lånar”
deras boll när deras egen är försvunnen. Här behöver alla klasser prata
ANSVAR och hitta sin egen modell för hur klassbollen ska bli kvar i klassen.
Beslut: Jag hör med Eva hur ekonomin ser ut, vad pengarna räcker till.
Eftersom det är lite stökigt och bråkigt vid fotbollsplanen när 2:or och 3:or har
lunchrast så samankallar jag till ett fotbollsmöte. Där tänker jag att vi pratar
igenom vilka regler som behövs för att det ska bli trevliga och justa matcher.
2 elever från varje 2-3 klass träffas i biblioteket Måndag 18 sep. kl 12.00
Nästa elevråd är: År 1-3 onsd.11/10 kl.9.40
År 4-6 fred. 13/10 kl 9.40

Tack för trevliga möten
Ann-Marie

