Elevrådsmöte
25/5-16 år 1-3
26/5 år 4-6
Önskemål
•

Kompisgunga även på övre skolgården.
Svar: En kompisgunga tar mycket plats och den platsen finns inte på övre skolgården.
Det hänger en slang i flickornas duschutrymme som är i vägen när man vill hänga handukar
där.
Svar/lösning: Elevrådet har förslag på att det sätts upp en krok eller liknande som slangen
kan hänga på och att det vore bra om det fanns en liten skylt där det står SLANG.
Janne tittar vad det finns för möjlighet att ordna till det hela.

•

Matsalen
•

Det blir ibland för många i kön inne vid matvagnarna. Stanna utanför dörren till kön
minskar.
Gärna pasta till köttbullar.
Mer pizza och pannkaka.
Önskevecka.
Mer ekologisk mat.

•
•
•
•

Jag lämnar punkterna om matsalen till Fiffi.

Ordningsfrågor
• Många elever upplever fortfarande att båda duschutrymmena luktar väldigt illa ibland och
•

•

att det luktar kiss. Om man kissar i duschen så luktar det illa från golv och avlopp. Gå på
toaletten före duschen. Idrottshallen samt omklädningsrummen städas varje dag.
I omklädningsrummen så hamnar ibland kläder i papperskorgar eller blir bortslängda på
andra ställen. Att vara försiktig om skolans och kompisarnas saker gäller i hela skolan,
matsal, leksaksboden i klassrum och i omklädningsrum. När man slänger iväg andras
tillhörigheter så är man ovarsam om andras tillhörigheter.
När man cyklar till skolan så skall cykeln stanna i cykelställen om man behöver förflytta
sig över skolgården så leder man sin cykel.
Ingenting av dessa saker är nytt men elevrådet tycker vi behöver påminna om det.

Det här var läsårets sista elevrådmöte. Föregående elevrådstid var vi på utbildning som vi alla
upplevde positivt. På anslagstavlan sätter jag upp en affisch där man kan se lite av allt det vi
pratade om på utbildningen. Sänder även till mentorerna lite av det underlag vi pratade runt på
kursen.
Tack för två trevliga elevrådsmöten/ Eva Lenard

