Minnesanteckningar
2016-04-08

Elevråd
Plats och tid:

Tomaslundsskolan, kl. 09.00

Närvarande:

Ann-Lousie Löfgren Lundin, och elevrådet. Se bifogad namnlista.

1. Ann-Louise hälsade välkommen
2. Föregående protokoll – inget att ta upp.
3. Matråd
Lista över önskade maträtter lämnas till Susanne från åk 5. Önskemål om att ha maträtt
från annat land 1 gång/månad
Jobbigt att 4 och 5 kommer samtidigt in i matsalen på torsdagar. Blir trångt och högljutt.
Maten har inte alltid räckt till till 6:orna. Har varit lite problem vid ombyggnationen.
Önskemål om att inte ha blandade sallader utan varje ingrediens för sig.
Finns det möjlighet att få efterrätt 1 gång per år? Handlar om priset. Susanne får i
uppgift att ta reda på vad maten får kosta.
Åter kommer det upp att det fortfarande inte torkas ordentligt på borden. Alla tar upp i
sina klasser och påminner om detta.

4. Ärende från klassråden






Åk 5
Man har sett på aktuellt att man på vissa skolor har idrottslektioner på
morgonen som är frivilliga. Detta har lett till att man har bättre koncentration i
skolarbetet. Kan vi ha det på vår skola? AL tveksam till att skolan har tillgång till
Tennishallen så tidigt som då skulle behöva lägga det. Kolla upp!
Önskemål om skohorn som sitter i hallen. – AL pratar med Jocke om detta.
Önskemål om högre staket ut mot Nyhagsvägen. Bollarna åker ut. Farligt.
Önskemål om att börja programmera och skriva mer på datorn. Kan man få fler
datorer till klassen? AL säger att man kan få dem som står i biblioteket men
kommunen arbetar för att fasa ut datorerna och att istället i första han gå över
till att ha ipads. Viss programmering kan ske på dessa också.
Tips från åk 5. Ta paus i lektionsarbetet då hinner man med bättre.
Åk 4
Har varit stimmigt på lektionerna. När man haft massage har det blivit lugnare.
Tips! Ha massage så blir det lugnt.
Schemat för fotbollsplanen fungerar bra.
Har ett önskemål om filmdag. AL returnerar detta till lärarna att besluta om.
Åk 3
Skulle vilja ha skoltröjor. Svårt att finansiera till hela skolan. Eftersom skolan ska
vara avgiftsfri kan man inte heller begära att alla ska betala varsin.
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Åk 2
Önskar fotbollsmål och linjer bakom kullen. Men det är svårt att ha linjer där
eftersom de klipps bort hela tiden.
Vi behöver fylla i solen på asfalten så att den syns.
Åk 1
Förekommer lite fula ord bland eleverna.

4. Rektorn har ordet.
Info om matsalen och att det kan bli så att man behöver äta i sina klassrum mot slutet av
terminen men det kommer mera information om detta längre fram.
Diskussion kring skateboard och longboard åkning i rondellen. Detta får inte förekomma
eftersom det löpande kommer bilar där.

5. Övrigt
Vid nästa möte 1 juni

Närvarande

