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20170922

Närvarande:
2 – Mateusz och Ellen J
3 – Robin, Evelyn
4 – Abdulai, Molly
5- Jens, Felicia
6- Alberto, Tindra
Kerstin hälsade alla välkomna. Tindra och Alberto kommer att sköta ordförandeskap och
sekreteraruppgifter.
Idag är det skoljoggen ! Lycka till alla löpare!
Ulf berättar om 50/50 – energibruket
-

Det kan vara bra att skaffa en liten hink till kompost i klassrummet och skolgården.
Släck lampor och dra ut laddare efter ni har laddat klart!
Tänk på att stänga av kranen efter ni har tvättat händerna och använd 1-2
pappershanddukar.
Om vi spar energi och pengar kan skolan få pengarna att köpa eller göra något för.

Bordet runt:
3an vill ha mer bollar. Kerstin tar med sig den frågan. De vill att alla ska få ta från vegetarisk mat. Det
är roligt att så många är sugna på den vegetariska maten, men den är i första hand till de som inte
äter kött. 3an vill ha tidigare mat tid – det är svårt att ordna det pga av schema och bussar.
De önskar också rutschbana, en ny klätterställning samt målat bollplank. Kanske vi kan köpa in någon
leksak till skolgården om vi tex får in pengar när vi spar energi. Klasserna kan komma med förslag på
hur man skulle kunna måla bollplanket. Ulf tittat om han kan laga fotbollsnätet.
De finns de som vill ha en timme extra till läxhjälp –
Mobiler får inte användas på raster och lektion. Ibland kan man få speciell tillåtelse.
4:or klockorna går fel . Behov av farthinder utanför skolan. Kerstin berättar att en trottoar kommer
att målas upp. 4.orna tycker att det svärs för mycket. Elevrådet pratade lite om detta. Viktigt att
varje klass pratar om det. Det är inte tillåtet att kalla varandra dumma saker och svära till varandra.
Kerstin pratar också med alla lärare om detta. Hur kan vi hjälpa varandra att sluta svära?
Tak på cykelställ önskas – Kerstin tar med det på den långsiktiga planen.
5:or Önskemål att det beställs lite mer av den goda soppan och lite mindre av den soppa som inte är
lika populär. När det är köttbullar och andra rätter som är begränsade, önskas att det står på en
lapp så alla vet när de tar. Bra om alla grönsaker är för sig och inte blandade tillsammans med
andra. Ny bana vid Pippistigen. Kanske Skol och ungdom kan jobba med det. Ulf och Laila tar det med
sig. Nya fotbollsmål – de gamla kommer att ses över och sättas upp.
6:orna önskar att få använda mobilerna på raster och lektionstid. Raster ej tillåtet. Hur de kan
användas på lektionen får man bestämma tillsammans med sin lärare. De vill också ha tuggummi på
lektion och rast. Man har provat detta tidigare, men det har inte fungerat bra. Det har kastats
tuggummin på golv osv. Det är inte aktuellt att tillåta det nu.

De vill ha kepsar i klassrummet – man får prata om det i klasserna och försöka komma överens om
ett beslut med sina lärare. I matsalen får man inte ha.

Fotbollsplanerna – ofta blir det konflikter. Det är lärare på rasten som står vid planerna. Elevrådet
diskuterade om man ska göra ett schema över planerna, där klasserna har olika raster de kan spela
fotboll. Kanske kan 5:or och 6:or använda konstgräset på lunchrasten. Kerstin ser över vilken
personal som skulle kunna finnas till hands där. schema exempelvis konstgräs femmor Fundera i
klasserna hu man skulle kunna lösa med ett och sexor (som har lång rast) och sedan samma
schema som har på kullen. Var rädda om varandra på planerna!

Alberto och Tindra

