Elevrådsprotokoll 30/1-18
Närvarande: Grace 3b, Ludvig 3c, Gaston 2a
Erik, Hannes 4c, Vilhelm 1b, Doris 4a, Didrik 3a, Samuel 4b,
Oskar, Shima 5a, Rebecca 5c, Maid 6a, Tove 2b, Ellinor 1a.
Saknas 5b.
Nu drar vi igång elevrådet med nya ideer om vad vi ska
göra.
Varje klass får en pärm med dagordning, info.från
Workshoppen, fotbollsregler, regler kompisgungan och
karta, nya skolgården.
Sätt in protokoll och arbetsuppgifter som de fått med sig att
diskutera i klassen.

1. Namnförslag på nya matsalen:
2b Matlabbet
Käkhuset
5a Bamba
The magic food
6a Matlådan
3a Österskärsskolans matrestaurang
4a MATias
4b Östia
3b Food life
3c Yummy
2a Ojsiboj
1b Österskärsskolans matsal
1a Köttbullen
4c The food factory
Matexpressen
5b Osten

Varje klass röstar fram ett vinnande förslag, MAN FÅR INTE
RÖSTA PÅ SITT EGET FÖRSLAG. Elevrådet
sammanställer resultatet och utser en vinnare.
2. Vilka frågor tillhör elevrådet?
Vi kom fram till att många frågor måste tas med berörda
personer. T.ex bandybollar, fotbollar, leksaker tillhör lärare
eller fritids. Trasiga lampor, lås på toaletter mm. tillhör
Janne.
Vad ska vi ta upp då?
Hälsoveckan - hur mycket mat slängdes. Vad var bra
med att se hur mycket som slängs? Hur upplevdes tävlingen
mellan klasserna - vem slänger minst mat? Om man inte
orkar äta upp - vem ska man prata med?
Det kom fram både fördelar och nackdelar. Ta upp det i
klasserna. Skriv ner och sätt in i Elevrådspärmen till nästa
gång. Vi ger varandra tips hur vi ska göra när tävlandet är
över.
Bullfesten vid skolstarten.
Det finns ett missnöje med beslutet att ta bort bullfesten.
Skriv ner för och nackdelar och förslag på vad/om vi kan
byta ut bullar mot något annat. Skriv ner och sätt in i
pärmen. Vi sammanställer och kommer med förslag till
Thordis.
Nästa elevmöte är den 23 februari 9.40 Öppning/stängning/
Klubben
Ann-Marie

