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Elevråd
Plats och tid:

Tomaslundsskolan, kl. 10.00

Närvarande:

Ann-Louise Löfgren Lundin, . Se bifogad namnlista.

1. Ann-Louise hälsade välkommen
2. Ordförande vid detta tillfälle är Ann-Louise. Vid kommande träffar kommer det vara
de representanter från åk 6 som vill och är intresserade. Innan nästa träff ska AL och
representanterna träffas för att gå igenom vilka förväntningar man har på en ordförande
och hur det ska gå till.
3. Elevens val
Följande förslag har kommit fram gällande ämnesområden som man vill jobba mera
med under elevens valveckan.
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4. Maten/Matsalen
Många springer fortfarande i matsalen. Vi behöver jobba med att man står tyst när man
står i ledet. Varför tar man med sin keps in? Saker får inte hänga i fred i korridoren, ofta
släger man ner saker i trappan till källaren.
Önskemål från särskolan: önskar kokt broccoli lite oftare
Gemensamma matsalsregler kommer att komma ut men till dess tar alla ta upp följande
i klasserna:
Vi går i matsalen
Vi trängs inte i kön
Alla tvättar händerna innan man går in i matsalen
Vi rör inte andras kläder utan låter dem hänga i fred.
5. Ärende från klassråden


Särskolan
Killarnas omklädningsrum i tennishallen är det svårt att sätta igång duscharna.
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För hårda att trycka igång. Skulle vara bättre med sådana man vrider på. Även
en dusch som inte fungerar. Ibland är det också smutsigt i duscharna
Önskemål om ett ställe att kasta bumerang. Diskussion om det är möjligt att
vara mellan kullen och idrottshallen.
Borde finnas en kompisgunga till. Nu blir det alldeles för långa väntetider.
Åk 3
Har jobbat med klassrumsreglerna
Åk 4
I klassen har man jobbat mycket med klassrumsklimatet, att sköta sig själv, inte
ifrågasätta, att följa tillsägelser, att skratta på rätt ställe, gyllene regeln.
Förslag att göra gräsplan av en av grusplanerna. Diskussion om detta är möjligt
då man i så fall måste stänga av en av planerna under lång tid för att få
gräsmattan att gro. Uppmanas använda befintlig gräsplan.
Åk 5
Målen på gräsplanen mot Nyhagsgatan är dåliga. Önskar fasta mål istället för
dessa flyttbara. Önskar också att man målar upp linjer på gräset.
Mörkläggningsgardinerna i klassrummen är dåliga. Skulle behöva bytas ut.
Saknas tavelbelysning i ett av klassrummen.
Önskemål om förråd till bollar och klubbor.
Åk 6
Önskemål om ställen att sitta på inne och ute. Soffa inne och bänkar ute.
Bra om det funnes skohorn i kapphallarna.
Regnskydd utomhus. Vore bra att kunna vara under tak när det regnar och man
måste vara ute på rast.
Fotbollsnäten har gått sönder. Finns det nya?
Tidigare fanns det pingisbord som man kunde använda på rasterna men detta är
nu flyttat till fritids. Finns det möjlighet att skaffa ett till?
Önskemål om att ordna disco för alla 6:or i Vetlanda. AL avslår önskan men
godkänner att varje grupp i 6:an ordnar disco vid ett tillfälle för övriga elever i
skolan.

6. Ordningsreglerna
Ordningsreglerna är bra men upplevs som om lärarna inte är konsekventa när de följer
upp dem. En känsla i elevrådet är att det är orättvist då man tycker sig uppleva att
pojkarna får flera tillsägelser än flickor. Pojkarna får också med sig lapp hem oftare än
flickor och att det finns en tolerans bland lärarna då flickorna bryter regler. Borde vara
samma krav på pojkar och flickor.
Samtal kring ordning och reda och att hålla snyggt omkring sig.
Uppmaning till fröknarna:
Eleverna behöver tips på hur man håller ordning i sina bänkar, hur man kan lägga sina
böcker för att man snabbt ska kunna hitta dem
På undersidan av bänklocken kan man behöva papper uppsatt för att kunna ha och
kladda på så att man inte behöver skriva direkt på bänken.
Uppdrag till nästa gång:
Skolan behöver se över och eventuellt revidera rastvärdens uppdrag. Elevrådet får i
uppgift att arbeta fram ett förslag till uppdrag men för att kunna göra detta behöver
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elevrådsrepresentanterna hämta in ett underlag från klassråden. Vad tycker ni att
rastvärden ska göra.

Sekreterare
Ann-Louise

Närvarande:
Abufazel åk 5
Arvid åk6
Gustav åk 6
Daniel åk 6
Signe åk 3
Isac åk 3
Theo åk 4
Anton åk 4
Alfred åk 2
Astrid åk 2
Freddy åk 2-6
Tiger åk 2-6
Wilma åk 5

