Elevråd
Den 7/11-16 år 1-3
Den 8/11-16 år 4-6

Månadens elevråd var väldigt korta. Flera representanter hade inga punkter med sig. Men vi fick
då mer tid att samtala.

Dagens punkter.
•

•

•

•

Önskemål om längre raster från en klass och det blev ett samtal kring vad det
skulle innebära. Dels att man skulle få mer tid att klä sig men även att hinna leka
klart. Det skulle även innebära att skoldagen skulle bli längre.
Det saknas leksaker på övre skolgården.
Svar: Klass 3A, 1A och 1B har lämnat önskemål till mig. Övriga klasser på övre
skolgården kanske också vill lämna önskemål? Jag önskar att någon som jobbar på
övre skolgården kan göra en beställning men den får vänta till nya året.
Bandymålen behöver lagas och det gäller målen på nedre skolgården.
Svar: Om det finns nät att beställa som en reservdel så gör vi det annars beställer
vi nya mål. Även det får vänta till i vår. Jag tänker att Jacob kanske kan hjälpa oss
med den beställningen?
Önskemål om hållbarare pingisracket.
Svar: Jag undrar om de används till pingis så som de är gjorda för? Vi har tidigare
pratat om det på elevrådet och då har flera elever ansett att många är vårdslösa.
Men om man är försiktig och använder racketen som de bör användas och de
trots det går sönder så behöver vi köpa med bättre kvalité. Prata i klasserna så får
jag höra vad ni kommer fram till.

Påminnelse
På tidigare elevråd kom det upp en punkt att det är trevligt om man sopar upp
mat man spiller. Elevrådet hade iden att påminnelselappar vore bra att sätta upp
så man kommer ihåg. Två lappar från klass 4A har kommit upp så nu vill
elevrådet påminna övriga klasser-rita-skriv-sätt upp, om ni vill.

Nästa möte
År 1-3 torsdagen den 8/12. Klockan 9.40- 10.20
År 4-6 fredagen den 9/12. Klockan 9.40- 10.20
Ha det gott/ Eva

