Elevråd
År 1-3 den 27/4
År 4-6 den 2/5
Punkter vid mötena.
•
•

•

•
•

Eleverna berättar att det är lite bråk vid gungorna och att de behöver hjälp av
rastvärdarna för att hålla turordning och begränsad tid på gungorna.
Band som används när eleverna leker hangergame behöver samlas på ett ställe. Elevrådet
föreslår en krok vid en av leklådorna. Där kan alla hänga upp och den personal som låser
lådan kan lägga ner banden i lådan till nästa dag.
Beslut: Vi gör som eleverna önskar och Janne sätter upp en krok.
En återkommande punkt på elevråden är bollar. Alla elevrådsrepresentanter som deltog
på mötet år 1-3 önskar att klasserna har sin egen boll. Eleverna är helt ense om att man
då tar ett större ansvar för att bollen kommer in efter lek.
Beslut: På ledningsmötet pratade vi om önskemålet. Vi beslutade att prova resten av
terminen att var klass ansvarar för sin boll.
Får man vara och leka vid hönshuset? Eleverna undrar då avspärrningsbanden är borta?
Svar: Man får vara där och leka.
Eleverna i den äldre paviljongen önskar en väggklocka.
Svar: Janne köper in en och sätter upp.

Matsalen
Önskemål att en kniv skulle kunna ligga vid maten om man eventuellt vill ta mindre bitar,
som när det serveras korv. Det brukar ligga en sked men det är lite svårt att dela viss mat
med den.
Om det är soppa eller gryta så är det inte bra om man står och petar ur det i maten man
vill ha. Det bästa är att ta rakt av så det blir lika för alla som tar mat.

Litet projekt!
På elevrådet år 1-3 så pratade vi om övre skolgården och lite saker vi skulle vilja fixa.
Elevrådet tar med en fråga till sina klasser. Frågan lyder, finns någon form av hage eller
någonting annat som kan målas upp på övre skolgården? Elevrådsrepresentanterna tar
med förslagen till nästa elevråd då vi tittar på förslagen och funderar ut var de skulle
fungera att måla det vi kommer farm till. Janne hjälper oss sedan att måla upp. Han
kommer även bättra på de hagar som redan finns.
Kompisbänken samtalade vi runt och kom fram till att elevrådet ska måla den så det blir
tydligare att det är en kompisbänk. Även förslag på hur vi ska ordna till den kan lämnas
till era representanter. Efter nästa möte köper jag in färg och de representanter som vill i
år 1-3 kommer tillsammans med mig måla.
Eva Lenard

