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Närvarande: Emil Petersson, Max Bergholm, Nova Bohman, Isabell Ekevid Dervinger, Tyra
Aspegren, Fanny Augustsson, Natalie Nyberg, Ing-Marie Thörnell, Helen Sjöberg, Jessica
Karlsson

1. Helen läste igenom dagordningen.
2. Val av ordförande- Natalie
3. Sekreterare- Jessica
4. Helen läste upp föregående protokoll.
5. Matsalen
Fsk- Bra att vi får ta maten själva och äta oss mätta. Bra med smaksatt vatten och att det finns
knäckebröd. Vi tycker det är bra att vi sitter i våra basgrupper. Bra att det finns en bänk att stå
på så vi räcker upp. Det blir lite stressigt när åk 2 kommer. Blir högljutt när åk 1 kommer in i
matsalen. Blir kö till disken.

Åk 1- Vi har inte så mycket matro, det pratas mycket. Stressigt att äta. Bra och god mat.
Borden är bra avtorkade.

Åk 2- God mat. Tystare än innan. Bra om man tar besticken sist så man inte tappar dem. Bra
med en bänk som vi kan stå på. Vi har bättre bordskick. Det är snäll personal i matsalen.
Förskoleklass och åk 1 behöver bli bättre på att torka av borden och plocka upp mat på golvet.
Vi vill ha potatisbullar, nuggets och fiskburgare oftare.

Åk 3- Bra med alternativ. Varför ska vi torka av borden? Vi måste torka av borden för det blir
trevligare för dem som äter efter oss. Bra specialkost. Åk 1 torkar sällan av borden. Kan vi få
brickor? Maten är god. Ibland kan porslinet vara smutsigt.

Åk 4- Varm och god mat. Bra med smaksatt vatten. Gott med melon. Goda grönsaker. Några
elever pillar på bordskyltarna. Det är inte alltid rent på borden.

Vetlanda – här växer människor och företag

Åk 5- Maten är god. Inredningen är fin.

Åk 6- Vi vill ha krydda på knäckebrödet. Alla ska få äta som de vill.

6. Rasterna
Fsk- Det är roligt med rast. Vi får bestämma lekar själva. Det finns mycket att leka med, vi
spelar mycket kula. Vi tycker att vi klarar oss utan staket. Bra med gungor både på fram och
baksidan. Det är kul med linbanan och att leka på baksidan.
Ibland kommer vi inte på något vi kan göra. Ibland får inte alla vara med och leka, då kan vi
försöka att fråga den som inte får vara med om den vill vara med någon annan. Svordomar är
tråkigt att höra.
Åk 1- Ibland är det bråk mellan kompisar och klasser. Bråkar ibland om kulorna. Bra om vi kan
leka tillsammans och att alla får vara med. Vill att bandysargen fixas. Helen frågar Bengt.
Åk 2- Behöver mer saker som vi kan göra på rasten. Vi önskar fler fotbollar och cafésaker. Det
är lugnare och mindre bråk än före sommaren.
Åk 3- Vi pratar innan vi går ut på rasten vad vi ska göra.
Åk 4- Rasterna är bra. Vi har alltid något att göra och har kompisar. Blir ibland trångt på
kulplanen. En del hackar sönder bandyklubborna i träden.
Åk 5- Skolgården blir fin. De flesta har någon att vara med. Vi vill att alla rastvakter har gula
västar på sig. Ing-Marie berättar att de har köpt in fler västar. Vill ha mindre svordomar och
mindre spott på skolgården.
Åk 6- Vi undrar om basketkorgarna och bandyplanen. Helen frågar vaktmästaren.Vi vill att
fotbollsmålen vänds igen, när gräset blir klart. Helen frågar Krister om det går att flytta dem.
7. Arbetsro
Fsk- Vi har lugn och ro. Bra att ingen skriker när vi jobbar. Bra med valfrihet, monster. Det är
kul med nya jobb.
Åk 1- Ibland är det för mycket prat och för höga ljud. En del lyssnar inte på fröken. En del
springer runt. Det är trångt i kapprummet.
Åk 2- Vi har bättre arbetsro. Vi ska tänka på vad vi själva gör så vi inte stör andra.
Åk 3- Ibland, vi kan bli bättre.

Åk 4- Helklassen är bra. I grupp 1 tycker att de att det kan bli bättre. I grupp 2 är det några som
stör och då blir det mindre gjort.
Åk 5- Fungerar bra, skönt med studiero. När det är skrik och prat är det inte bra.
Åk 6- Bra arbetsro. I grupp 2 kan det vara lite stökigt, men det har blivit bättre.
Övrigt
Åk 3 undrar om det kommer nya basketkorgar. Helen frågar Bengt. De undrar också vilka träd
de får klattra i. Jennie på fritids kommer att spraya på de träd som ni får klättra i och hur högt
upp ni får klättra.
Åk 4 frågar hur det blir med bandysargen. Helen ska fråga vaktmästaren om han kan bygga en
ny. De skulle vilja ha en önskevecka där man fick önska vilken mat man ville ha. Elin har frågat i
köket och det kommer bli en önskevecka till våren.
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