Anteckningar Elevråd 180413, Åkerstorpsskolan
Närvarande; Fa; Noel, Julia Fb; Saga, Lilly 1a; Erland, Belle 1b; Tilde, Henning
2a; Edwin, Ester 2b; Signe, Alva 3a; Albin S, Albin W 3b; Adina, Alexander
rektor Jenny

Punkter som togs upp
Det gick bra för alla att komma tillbaka till klassen och berätta vad vi kommit
överens om på förra mötet.

Sparkcyklar och sparkcykelbanan

Vi har noterat att det finns de som sparkcyklar utanför sparkcykelområdet.
Vi måste prata om detta med våra klasskamrater.
Vi behöver måla om sparkcykelbanorna. Vi gör en stor(snabb) bana samt en
mindre(långsam) bana. Vi önskar få hjälp av Pelle och/eller Martin. Några av
elevrådsrepresentanterna kan också hjälpa till. Den stora banan skulle kunna gå
bakom gympasalen
Vi vill att vi tydligare markerar övergångsställen samt har skyltar för t.ex ”stopp”
Vi röstade för att vi har ett eget område för ramperna. Vi önskar även fler ramper.
Kanske ramperna kan vara bakom gympasalen.

Skolgården
– vad skulle vi vilja ha på vår skolgård som skulle göra att vi vill röra på oss ännu
mer?
Nedanstående förslag lyftes. Förslagen kommer tas upp i utegruppen(några ur
personalen på skolan). Utegruppen kommer göra en plan för skolgården. Den
kommer presenteras på nästa elevrådsmöte.
Längre rutschkana
Armgång bakom paviljongen
Fler basketbollar(är redan beställt!)
Linbana
Klättervägg
Gungbräda
Hinderbana bakom paviljongen
Löpbana
Parkourbana
Spindelgunga(kompisgunga)
Käpphästar
Sten-/trähästar

Sparkcyklar
Ramper
Laga macken
Ställning att kunna hänga knäveck i
Springkarusell
Studsmatta i marken
Ny klätterställning gärna med
spindelnät
Ringar att hänga i och ta sig fram i
Frisbeegolf
Scen
Måla om hopphagen - färgglatt

Flickornas omklädningsrum och duschar
följande kan vi hjälpas åt att göra;
•
•
•

knacka på dörren innan du går in, gäller även killarnas omklädningsrum
knacka även på toalettdörren
vi behöver hjälpas åt att hålla rent på golvet

Förtydligande - det är tre duschar i varje omklädningsrum

Utöver vad vi själva kan hjälpas åt att göra önskar vi följande:
•
•
•
•
•
•

Vi önskar draperi vid ytterdörren
det måste vara en vuxen i omklädningsrummet
det luktar illa i omklädningsrummet, kan vi göra något åt det? Doftgrej?
det är kallt i duscharna. Det tar lång tid innan duscharna blir varma.
golvet är kallt. Kan vi ha en matta/duschmatta/golvvärme?
laga låset till toaletten

Fundering?
vi kanske ska byta omklädningsrum. Vi kan testa under en vecka? Sen kan vi rösta
om saken. Jenny tar frågan med idrottsläraren.

Toaletterna – hur kan vi hjälpas åt att hålla rent och snyggt?
Lämna toaletten som du själv vill att det ska se ut när du kommer in!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vi sitter ner när vi kissar.
spola efter dig
ej gå in med skor
pappret slängs i papperskorgen
stäng toalettlocket
torka upp efter dig
inte lägga saker i handfatet
alla ska torka efter sig om det är smutsigt
säg till en fröken om det är smutsigt
checklista på dörren för att kolla om man har gjort rent efter sig

•
•

För dig som är utanför toaletten;
inte rycka i handtagen
sluta hålla på med låsen

Att fixa;
•
•

lapp på dörren – knacka är du snäll, alla dörrar ska ha lika skyltar
upptaget/ledigt skylt på dörren

•

Vi önskar även bättre belysning!

Övriga punkter att lyfta i klasserna och med de vuxna
-

En domare på fotbollsplanen önskas
Du ska inte rota i andras väskor
De vuxna ska går runt på rasterna och hålla bättre koll
Vi önskar tysta minuter i matsalen(2b)
Gärna fler tillfällen med musik inne i matsalen
Vi ska inte ta varandras bilder från hyllorna (Fa och Fb)
3a upplever att deras jackor hamnar på golvet i samband med matsalskön

Nästa Elevrådsmöte är fredag 18 maj kl.12.15-13.15 i Samlingssalen.
• Till det mötet har alla klasser satt upp en skylt på dörren till sina
toaletter där det står, - KNACKA ÄR DU SNÄLL.
På nästa möte gör vi tillsammans skyltar med toalettregler att sätta upp
inne på toan.
På nästa möte kommer en deltagare ur utegruppen och berättar om
planerna för skolgården.
Välkommen!
//Jenny, rektor

