Elevråd 181119

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Närvarande
Fa – Saga och Algot
Fb – Kiara och Felicia
1a – Leo och Edwin
1b – Theo och Nova
2a – Emelia och My
2b – Ester och Alexei
3a – Katharina och Elsa(reserv för Charlie F)
3b – Rebecca och Isabella
Rektor Jenny Nyrén
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Punkter från elevrådsrepresentanterna
• 3b – ta bort mobilförbud på rasterna
• (3a) I matsalen behöver det stå en vuxen och kollar så man inte slänger någon mat
• (3a) ta bort den röda hinken för matsvinn
•
•
•
•
•
•

(3a) vi önskar att det står en vuxen vid matkön för att se till att vi inte tar för mycket mat
(2a) önskar ett skynke i omklädningsrummet där man tar av sig skorna
(3a) önskar skynke i duscharna för att dela av samt skynke till idrottshallen
(3b) önskar egna/separata omklädningsrum
(2a) fortfarande tittar några in i omklädningsrummet (öppna bara dörren lite)
(2a) Det är skrikigt i omklädningsrummet, det är bara eleverna som kan se till att det är tyst

• Toaletterna – prata vidare om detta i klassen så det blir bättre för alla!
åk 3 behöver ordna toalettregler, 1b behöver kolla sina
(Fa) det fortsätts att knacka trots upptaget, ibland kiss på toalocket, ibland ligger det papper på
golvet, spola efter dig, ibland är det svårt att dra ut pappret.
(3b) önskemål om automatisk spolning, ofta slut på tvål
(2b) låt toalettreglerna sitta kvar, sluta samla kludd
(2a) lås ej dörrarna utifrån, eleverna ansvarar för att det är fint på toaletterna
(1a) vi har ibland väldigt mycket kiss på golvet,
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Skolgården
Vad är bra med vår skolgård? Vad har blivit bättre? Vilka nya grejer
har vi?
• Vi kan göra olika saker på skolgården och det är bra, det finns olika saker
att välja mellan.
• Nya klätterväggen är jättekul.
• Bra med olika miljöer och gömställen.
• Det är bra att det är många vuxna ute
• Bra att fotbollsplanen har konstgräs, markeringar och sarg
• Vi har hopphagar
• Vi har en klätterställning

Sida 3 | 2018-11-27

Skolgården –
Det här kan vi förbättra nu!
• Klasstider på fotbollsplanen
•
•
•
•
•
•

Måla sparkcykelbanan oftare
Laga macken
Innebandyplanen – laga staket
Siffrorna som kom var inget vidare
Kan man sätta fast bandymålen? De välter ofta
Kan vi fixa till straffområdet på fotbollsplanen?

Uppmaning till alla elever!
• Knyt inte fast lekrepen
• Förstör inte leksakerna, t.ex pingisracketarna
• Lämna tillbaka det du lånat
• Plocka upp alla ruttna äpplen på baksidan
• Plocka upp cigaretter och glas
BODEN
• Boden behöver bemannas
• 3orna ska vara i boden, det finns en bemanningslista
• Alla behöver varsin klädnypa
• Ibland hamnar man på röda listan utan anledning
• Tiden på röda listan borde gälla längre
• Rösta på namn på boden

•

Önskemål
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parkourbana
Vi saknar ”knävecksstänger”, vi vill kunna hänga knäveck
Armgång – något att hänga i
Spindelgunga
Längre ruschkana
Karusell – sån som man gör egen fart på
Något med vattenlek
Högre staket vid sargen
Högre sarg på innebandyplanen (och större)
Ett löpbana på skolgården
Studsmatta
Kan vi få till en lite högre klättervägg?

Inköp/inskaffa
Fler pingisbollar!
Det borde finnas mer sandlåde- leksaker
klädnypor till boden
• I väntan på en större lekpark på skolan så vill vi gärna gå till
andra stora lekparker!

Sida 4 | 2018-11-27

