Elevråd 2017
7 mars år 1-3
8 mars år 4-6
Dagens punkter
•
•

•
•

Gungorna hänger på sniskan och då gungar vi på varandra.
Svar: Janne ser till att det lite längre fram i vår blir ordnat.
Städningen är väldigt dålig och framförallt på toaletterna.
Svar: Det här är en fråga som även personalen pratar om. Vi har pratat med städbolaget
och med de som bestämmer vilket städbolag som städar i vår skola. Vi ska prata med dem
igen.
Det saknas leksaker i lådor och i boden.
Svar: Skriv önskelistor i klasserna och kom med dem till mig.
En del klasser undrar varför vi inte kan ha önskevecka på luncherna?
Svar: Jag ska fråga Fiffi om det finns möjlighet att införa det igen.

Ordningsfrågor
•

•

•

Elevrådet tycker att skolkompisarna behöver bli noggrannare med hur man ställer sina
skor vid ingångarna. Värst är det där många går in som vid musiken och matsalen. Det
som händer är att man blir blöt om strumporna och snubblar över skorna.
Lösning: Elevrådet pratade om att alla behöver tänka på hur man själv gör och Janne ska
sätta upp en skogräns vid matsalen så det tydligare syns var man kliver ur sina skor och
ställer dem snyggt. Den här frågan har vi pratat om många gånger under läsåret så nu
önskar vi en förbättring.
Att torka av borden i matsalen tror elevrådet att en del av skolkompisarna tycker är svårt
för det är mat kvar på borden ibland.
Lösning: Precis som med skorna så måste var och en titta hur man själv gör och är det
svårt så behöver man kanske öva både i skolan och hemma. Det här är också en fråga
som vi har pratat om många gånger under läsåret.
När man gungar på kompisgungan så finns det en regel hur länge man får gunga.
Tänk på det som en påminnelse att hålla tiden alla ni som gungar så alla som vill får
möjlighet att gunga.
Nästa elevråd är för år 1-3 den 29/3 och för år 4-6 den 30/3.
Välkomna till nästa möte/ Eva Lenard

