Anteckningar från Elevrådsmöte Fredag 9 mars 2018
Genomgång av Trygghetsplanen (avsnitt 6)
Vad kan vi göra för att följande områden ska kännas tryggare:

1. Öka känslan av trygghet i omklädningsrummen
● Vi vill alltid ha en vuxen i omklädningsrummet. Tjejerna har nästan
alltid en fröken medan killarna nästan aldrig har ens en.
● Sluta banka på väggarna i duschen
● Inte skrika eller slåss
● Sluta kolla in i omklädningsrummet.
● Tänk på ljudnivån
● Det är kallt i duschen
● låset till toaletten i flickornas omklädningsrum behöver ses över
● det är bra med bestämda platser
● Knacka på dörren(ytterdörren) innan du går in
● Ställ upp skorna intill väggen

2. Vara ifred på toaletten

● Ej rycka i handtaget
● Toapapper på golvet. Ligger det papper på golvet så plockar vi upp
det och slänger i papperskorgen
● Önskar en skylt på dörren (upptaget/ledigt)
● Önskar tydligare färg på låset så man ser att det är upptaget eller
ledigt
● Knacka på dörren innan du går in
● Vi går inte in med skorna på toaletten.
● Önskar att krokarna på väggen tas bort. Man kan göra sig illa på
dem.
● Lämna klassrummet en i taget när man ska gå på toa
● Önskemål om hasplås inifrån. (detta pratade vi dock om och kom
överens om att det inte funkar för om något händer så måste vi
kunna få upp dörren utifrån)
● Spola efter dig!

3. Ingen ska behöva känna sig rädd för att bli påkörd av
sparkcyklarna
● Kom ihåg att leda sparkcykeln till området
● Önskar tydligare gräns runt området
● Önskar skylt vid övergångsstället (som ska ses som ett riktigt
övergångsställe) ex. övergångsskylt eller röd/grön skylt
● Önskar större område till sparkcykel
● Önskar ha ramp inom området
● Önskemål om även en långsam bana
● Köra lugnt

4. Få till en trevlig stämning på fotbollsplanen där alla
känner att de duger och får vara med.
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Alla som vill spela får vara med
Vi önskar en domare(vuxen)
Vi passar alla i laget
Killarna behöver tänka på att ta det lugnt
Glöm inte tjejernas fotbollsrast
Bra om en tjej springer ut och ställer sig på fotbollsplanen direkt till
tjejernas fotbollsrast
Vi hoppar inte på varandra eller slåss
Vi vill göra gemensamma regler
Alla behöver känna till och följa reglerna
Vi spelar juste
Vi skiljer på träning och rast

5. Lösning för hallarna utanför klassrummen
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Ta av dig skorna på mattan innan du går in
ställ upp dina skor rätt ställe
Önskar klämskydd på dörren
Skaka av dig snön utomhus
Vi låter bli andras skor och kläder
Vi ser till så vi har våra egna skor på oss
Vi släpper ut och in elever, en i taget

Det var väldigt många bra tankar och förslag. Prata om
det här i klassen. Vad kan vi elever göra, för mycket
handlar om hur vi beter oss och är mot varandra.
Förslagen kommer att komma med i Trygghetsplanen
och vissa av sakerna kommer också vaktmästaren
kunna göra något åt.
MATSALS”FESTIVALEN”
Vi hade omröstning på vad matsalen ska heta.
Finalbidragen var “Restaurang Mums mums” och “Gurkan”.
Elevrådsrepresentanterna hade med sig hur många från varje klass som
röstade på bidragen.
Vi gjorde en sammanställning och resultatet blev:

RESTAURANG MUMS MUMS
GURKAN

137 röster
59 röster

“Restaurang Mums mums” vann!
Invigning blir den 29 mars på skärtorsdagen.

Nästa elevrådsmöte blir fredag 13 april kl.12.15-13.15.
punkter som vi får ta upp då, som vi inte hann med på dagens möte:
- skolgården
- flickornas omklädningsrum och duschar
- toaletterna

Tack för ett bra möte!
Hälsar rektor Jenny
och tack till Albin i 3a som hjälpte till med protokollet.

Närvarande:
Fa: Julia L och Noel A
Fb: Saga K och Lilly M
1a: Belle H och Erland N
1b: Tilde B och Henning N
2a: Ester D och Herman V
2b: Alva H P och Signe R
3a: Alvin W och Aleksandra W
3b: Alexander Å och Adina H S
Ulrika F från fritids och trygghetsteamet
Jenny N rektor

