Elevråd år 1-3 den 4 mars
Närvarande: Eva Lenard samt alla representanter från klasserna, förutom 1B som var på
simning.

Dagens punkter:






Det kom synpunkter om och önskemål om vad och hur man gör i matsalen.
Att vi går i matsalen
Att man sitter med fötterna på golvet även om stolen mitt emot är ledig
Att man måste lyssna om en vuxen säger till om någonting även om det inte är ens
egen fröken.
Önskemål om en ringsignal på baksidan av övre skolgården. Ringsignalen hörs inte
där. VI överlämnar önskemålet till våra vaktmästare.
Önskemål om fler lampor utomhus och då även på baksidan av övre skolgården. Även
det lämnar vi över till vaktmästarna.
Vi samtalade om hur det känns när man inte får vara med i en lek och hur man kan
göra för att kompisar ska må bra.

Nästa elevråd är den 31 mars. Vid det tillfället kommer Jaana Suorsa som är barnombud i
kommunen att besöka oss.
Tack för ett trevligt elevrådsmöte.

Vid tangenterna Eva Lenard.

Elevråd år 4-6

den 5 mars 2015

Närvarande: Eva Lenard samt representanter från alla klasser.
Ordförande Gustav Agrell.
Dagens punkter:












När får vi skolgården sopad? Under påsklovet är svaret.
Önskemål att skaffa skoltröjor finns. Eva tar reda på vad det finns för möjligheter.
Fråga om pappersinsamling på skolan kom upp och frågan lämnas vidare till
ledningsgruppen.
Många toaletter behöver fixas till. Janne tittar vad som kan göras på 5:ornas toaletter
samt på idrotten.
Klätterställningen på nedre skolgården är trasig och den är felanmäld.
Önskemålet om tillgång till vatten som tex i en vattenfontän uppe i idrotten kom upp
igen samt tvålhållare i duscharna. Janne tar reda på om möjlighet finns att skaffa det.
Många vill ha gungorna på övre skolgården. Förslag att elever på övre skolgården får
tillgång till dem på första rasten och alla som vill även från nedre skolgården kan
komma upp på lunchrasterna? Är det ett förslag vi kan prova? På Lärarnas
tisdagsmöte kan vi prata om vad ni i klasserna tyckte för att sedan bestämma hur vi
gör.
Hur fungerar det i biblioteket? En del klasser vill gå dit men vet inte när de får? På
lärarnas tisdagsmöte pratar vi även om det. Så alla klasser sedan vet.
Önskemål om ett fotbollsmål till som är litet finns. Är det möjligt frågar vi Janne?
Många klagomål på dålig uppkoppling till nätet framkom. Vi får lämna över frågan till
Janne och Gun som kanske kan svara om det är någon bättring på gång.
Det är även tråkigt med alla datorer som hänger sig. Kan Christer som hjälper oss
med våra datorer möjligen ha någon lösning åt oss? Vi lämnar även den frågan till
Janne och Gun.

Nästa elevråd är den 31 mars.
Vid det tillfället kommer Jaana Suorsa som är barnombud i kommunen att besöka oss.
Tack för ett trevligt elevrådsmöte.

Vid tangenterna Eva Lenard.

