Elevrådsmöten
8/12-16 årskurs 1-3
9/12-16 årskurs 4-6
Nu har vi haft årets sista elevråd. Det tycks som att alla klasser byter representanter till
vårterminen. Vi pratade på elevråden om att det är bra om de representanter som nu sitter
berättar för sina efterträdare vad det innebär att vara representant och hur våra möten fungerar.
Då det sista mötet ligger så sent på terminen kommer jag inte kunna ha svar på de frågor som
dök upp. Svar på dessa frågor kommer nästa termin.

 Önskemål från en klass att det vore kul om det fanns lite plankor som man fick bygga












kojor med. Tanken var att kunna använda både plank och pinnar.
Svar:
Det ligger skräp ute på vår skolgård som de flesta går förbi.
Svar: Vi pratade om att det är allas ansvar att plocka upp skräp man ser på marken. Vi är
många som kan plocka upp och de blir det trevligare miljö.
Det saknas handsprit och tvål ibland.
Svar: Om det saknas tvål så kan man sätta en lapp på dörren där den som städar har sin
städutrustning för att påminna om att de behöver fylla på tvålbehållarna. Handsprit finns
att hämta hos Janne.
Det parkeras fortfarande på slingan och eleverna tycker det blir rörigt.
Svar: Alla vet förmodligen vad som gäller! Använd parkeringen när bilen behöver
lämnas/ parkeras. Använd slingan till korta avsläpp och upphämtningar då bilen inte
behöver parkeras.
Frågor gällande våra klockor, dels klockorna i matsalen som visar olika tider sedan
klockan ute som det är svårt att se vad den visar.
Svar: Jag pratar med Janne så får vi se vad han kan göra åt klockorna.
Det finns önskemål från många klasser att en del saker exempel pingisracket ska finnas i
respektive klass för de anser att alla tar ett större ansvar för sakerna på det viset.
Svar: Det här är en fråga som vi måste diskutera i arbetslagen. Vi har gjort det tidigare
men det är läge igen.
Sista frågan vi pratade om kom till mig på ett av lärarnas möten. Jag fick då frågan om
läxläsning på fritids. Om eleverna vet att de kan läsa läxor där? om föräldrarna vet att
möjligheten finns?
Svar: elevrådsrepresentanterna svarade så här, de vill gärna läsa läxor i skolan, de flesta
visste att de får göra det, de får hjälp av en vuxen om de behöver, föräldrarna vet om de
får göra det på fritids. Eleverna i år 4-6 säger dessutom att deras mentorer sitter oftast
kvar i klassrummen och jobbar på eftermiddagarna och då kan man sitta kvar i
klassrummet. Jag berättade att personalen på fritids skulle skriva i kommande hembrev
om läxläsning på fritids.
Önskar er alla en trevlig jul och gott nytt år och tack alla elevrådsrepresentanter
för en givande termin tillsammans med er./ Eva Lenard

