Elevrådsmöten
19/4-16 år 1-3
20/4 år 4-6
Önskemål
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

Att inte längdhoppsgropen används som sandlåda utan för vad den är avsedd för.
Svar: Jag ska prata med Lotta och Jacob om det så får vi ett svar på er önskan.
Försäljning av hälsosamma mellanmål någon stans på skolan.
Svar: Det är ett bra och trevligt förslag men inte möjligt att genomföra
En hopphage på övre skolgården.
Svar: Janne gör gärna en ev. med föräldraföreningens hjälp. Janne önskar att från personalen få in
önskemål vart det är lämpligt att placera den.
Nya leksaker.
Svar: Samma svar som vid förra elevrådet. Det har dessutom tillkommit nya leksaker sedan dess. Om
det fortfarande saknas lämna önskelista på det vis jag föreslog för en månad sedan. En klass lämnade
önskemål för tre veckor sedan.
Skydd på killarnas fönster till omklädningsrummet så man inte ser in.
Svar: Janne har börjat fixa med det men fick avbryta för det blev för kallt att jobba med det
materialet han fäster på fönstren. Så fort det blir varmare fortsätter han.
Dörrarna in till omklädningsrummen från inomhustrappen behöver fixas så de blir lättare att stänga.
Svar: Janne kontrollerad vad som är fel och försöker laga.
Vuxna som går in i omklädningsrummen knackar inte och det vill eleverna att man gör.
Svar: När vuxna går in i omklädningsrummen så bör man knacka innan man går in.
Vid gamla paviljongen står en sandlåda och där önskar eleverna en bänk.
Svar: Janne ordnar det så snart han har tid.
En bänk önskas även till fotbollsplanen.
Svar: Janne tittar hur det ser ut men det kan vara så att det tar ett tag innan han hinner ordna en.
En del elever önskar att fotbollsmålen ska vara lika stora. Förslagsvis två 7- manna mål.
Svar: Det är Armada som beslutar om vi ska få mål eller när målen behöver lagas. Armada säger nej
till det här och att vi får klara oss med det vi har.
I boden hamnar bollar på övre hyllan bakom andra saker så de blir svåra att hitta. Eleverna vill ha hjälp av
vuxna för att få dem på den plats som är avsedd för bollar.
Svar: Vi i elevrådet vill påminna att det är bra när man lägger tillbaks bollar och andra leksaker på
rätt plats. Rastvärldarna kan säkert hjälpa till.

Matsalen
•
•

•

Önskemål att det serveras mer svamp som exempel champinjoner och kantareller.
Svar: Fiffi ställde frågan till sin chef som återkommer med ett svar.
Möjlighet att själv kunna smaksätta sin mat lite mer. Vore bra om det fanns tabasco, ketchup, senap.
Svar: Tabasco är för dyrt och de övriga produkterna innehåller för mkt socker för att de ska kunna
serveras vid fler tillfällen än när det serveras tex korv och köttbullar.
Önskemål om att oftare få panerad mat.
Svar: Panerad mat blir fet. Vi får panerad fisk och chicken nuggets ibland och det kommer förbli så.
Det finns en kommunal kostpolicy som vi måste rätta oss efter.

Musik i matsalen

•
•
•

Flertalet elever tyckte om musik i matsalen. De kommentarer som är återkommande i många klasser är
följande.
Volymen upplevs olika utefter vart man sitter. För en del är ljudet för lågt för en del lagom och för en del för
högt.
Typ av musik eleverna önskar är lugn gärna klassisk men inte popp.
Flera av elevrådsrepresentanterna kommenterade att anledningen till att vi skulle ha musik är att det skulle
bli lite tystare i matsalen men eleverna tror att det blev bortglömt och vill påminna om det.

Fortsatt musik i matsalen? Vi vuxna får prata om det i arbetslagen så får vi se om vi beslutar oss för musik
någon vecka nu och då eller hela tiden.

Elevrådsutbildning
Jag berättade för eleverna att jag anmält oss till en elevrådsutbildning. Även Nina följer med oss. Jag sänder
information till hemmen genom mentorerna under veckan. Sätter även upp inbjudan på vår anslagstavla utanför
matsalen. Samling på morgonen klockan 8.00 vid sofforna utan för mitt kontor (utanför personalrummet)
En dag att se fram mot.

Tack för två trevliga elevrådsmöten/ Eva Lenard

