Elevråd den 2.9.2009.

Närvarande: åk 2, 3a, 3b, 4, 5, 6 röd, 6 blå, Inger och Agneta.

§1

Mötet öppnat.

§2

Inger hälsade alla elever välkomna till ett nytt skol- och elevråds år.
Hon förklarade att det är ett hedersuppdrag att få representera sin klass i elevrådet.
Att representera klass kan ibland innebära att man kanske inte har samma åsikt som
majoriteten i sin klass men att man måste framföra klassens åsikt och frågor i elevrådet.
Inger talade också om att elevrådet har möjlighet att påverka skolans arbete samt trivsel. När
ni har haft klassråd och bestämt vad som ska tas upp på elevrådet. Lämna då snarast in detta
till Inger, Agneta eller lägg det i brevlådan i uppehållsrummet.

§3

Följande elever representerar sin klass i elevrådet:
Pernilla Andersson

åk 1

Matilde Karlsson

åk 1

Felix Larsson åk 2
Hampus Kjellman

åk 2

Erika Johansson

åk 3

Johanna Hjoberg

åk 3

Hanna Andersson

åk 4

Jens Larsson

åk 4

Julia Zajac

åk 5

Emil Taijonlahti

åk 5

Amanda Nilsson

åk 6 röd

Gustav Lund

åk 6 röd

Niclas Oscarsson

åk 6 blå

Timmy Bogren

åk 6 blå

§4

Följande valdes till elevrådets styrelse:
Ordförande:

Amanda Nilsson

åk 6 röd

Vice ordförande:

Julia Zajac

åk 5

Sekreterare:

Gusav Lund

åk 6 röd

Vice sekreterare:

Emil Taijonlahti

åk 5

§5

Alla klasser på skolan har fått frågor och gått igenom dem angående var på skolans område
och var i skolans lokaler som det förekommer bråk, gnabb, att man retas och är ojust. Detta
ingår i skolans likabehandlings plan, som skolan arbetar med.
På följande ställen händer saker enligt klasserna:
Grusplanen:

åk 2, 3a, 3b, 4, 5, 6

Dungen vid Dalbo:

åk 2, 3a, 4, 5.

Dungen vid grusplanen:

åk 2, 4, 6.

Gräsmattan utanför åk 1:

åk 2, 3b, 4.

Lekplatsen:

åk 2, 3a, 3b, 4.

Bordtennisbordet ute:

åk 3

Vid cyklarna:

åk 3

Vid slöjden:

åk 3b, 4, 6.

Utanför fritids Stjärnan:

åk 3b, 5.

Utanför ingångarna åk 4, 5 och 6:

åk 3a, 3b, 4, 5, 6 röd.

Kapprum:

åk 6 röd

Linbanan:

åk 2, 3b, 6 blå.

På väg till källaren

åk 2, 6 blå.

Omklädningsrum:

åk 2.

Busskö:

åk 3a, 4.

Kingplanen:

åk 4, 6 röd.

Några andra platser som nämnts är: bakom stora hallen, vid planken, lilla
biblioteket matkön, basketplan och att barn tar pengar från andra barn.
Vad gör vi åt det som inte är bra? Det händer ju saker över allt på skolan. Så här
är det ju inte roligt att ha det. VI MÅSTE ALLA HJÄLPAS ÅT ATT FÖLJA
GRUNDBULTEN! Diskutera i klasserna till nästa elevråd. Hur ska vi göra och vad ska vi
göra? Hur ska vi kunna hjälpas åt så att alla mår bra? Ett förslag kom upp på elevrådet var fler
rastvakter. Det har blivit fler rastvakter. Inger och Agneta undrade om inte eleverna kan vara
justa mot varandra, om inte vuxna ser på hela tiden? Alla elever som är justa. Vad gör ni för
att förhindra eller stoppa bråk m.m.? Kontaktar ni rastvakter eller? Det finns mycket att
diskutera i klasserna, om hur man beter sig.

§6

Chauffören som körde buss nr 9 idag på morgonen (2.9.09) fick säga till
bussbarnen att inte bråka och hålla sig lugna på bussen. När det inte hjälpte. Stannade
chauffören bussen och sa till på skarpen. Därefter blev det lugn.

§7

Följande datum är bestämt för elevråd:
måndag den 5.10, tisdag den 10.11, onsdagen den 9.12.

§8

Mötet avslutades.

