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Elevråd
Plats och tid:

Myresjö kl.9.50-10.30

Närvarande:

Alva Darell, Ahmed Sheikh-Bouzan, Majram Berisha, Meja Nyberg, Svea
Karlsson, Jonna Pilåsen, Hugo Hedström, Helen Sjöberg, Sara Waldmann,
Ing-Marie Thörnell

1.

Val av ordförande – Jonna Pilåsen (nästa gång blir det Ahmed).

2.

Val av sekreterare – Sara Waldmann.

3.

Föregående protokoll lästes upp av Helen.

4.

Studiero i klasserna?

Fskkl: Vi behöver bli bättre på att lyssna.
Åk 1: Det är bra men kan bli bättre, alla ska tänka på att inte störa.
Åk 2: Inte alls bra, många pratar rätt ut, det ligger mycket saker slängda i korridoren.
Åk 3: Har förbättrats, men det är mycket tävlan om allt och vi ska blir bättre på att
lyssna.
Åk 4: Arbetsron kan bli bättre.
Åk 5-6: Det är stökigt, kan bli bättre, vi har lite att jobba på.

5.

Ordning i korridorerna.

Fskkl: Vi ska ha skorna på skostället.
Åk 1: Trångt i korridoren, vi är ju 25 st, vi ska inte skrika, vi måste försöka hålla ordning,
vi vill ha ett extra ställ till våra stövlar.
Åk 2: Varje morgon plockar vi upp sakerna som ligger i korridoren, men ändå hamnar
sakerna på golvet…
Åk 3: Oftast skrik, och det kastas bollar från tvåan, vi vill ha avstånd på borden.
Åk 4: De flesta tycker det är bra.
Åk 5-6: Ordningen kan bli bättre, vi ska hjälpa varandra istället för att förstöra.
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6.

Rasterna, hur fungerar de?

Fskkl: Bra.
Åk 1: Bra med rastskoj, det är roligt! Problem med reglerna vid kingplanen, de stora tar
över, vilket gör att vi känner oss utanför. Fungerar inte med schemat vid fotbollsplanen.
Kan vi ha ett schema för kingplanen också?
Åk 2: Vi måste hålla tiden i boden, vi vill kunna få ut saker utan pantkort för de fungerar
inte. Rastskoj är jätteroligt, vi önskar streck kring fotbollsplanerna.
Åk 3: Vill ha bättre valsystem under rasterna. Det fungerar inte så bra med de nya
fotbollsmålen som Helen köpt in för de små barnen vill vara med de stora.
Åk 4: Rastskoj är jättebra, vi har en idé om att vi kan få vara med och bestämma
lekarna.
Åk 5-6: Vi vill ha rastvärdar, vi i sexan kan styra upp detta ( ok med Helen). Kan vi fylla
igen hålen på fotbollsplanen? Linjer till fotbollsplanen, och nya nät. Carina Ragnarsson
har begagnade nät som vi kan få.

7.

Önskevecka med maten.

Åk 2: Pizza, Fisk, julmat, hamburgare, spagetti och köttfärsås, korv och potatismos.
Åk 4: Pizza, nuggets, pulled pork, korv stroganoff, pannkakor, raggmunkar, kött och
potatis, varmkorv och potatismos.
Åk 5-6: Tacos, sprödbakad fisk med kall sås.

Övrigt!





4,5,6 vill spela tillsammans på fotbollsplanen. Mycket stoj vid kingplanerna, Helen
kollar ifall Bengt kan göra en till.
De som väntar på bussen hem vill handla i kiosken i simhallen. Det får man inte för
det är fortfarande på skoltid och då har man inte pengar med sig.
Vi vill ha en toalett till på övervåningen.
Vi vill ha ett matråd.
Fyran tycker att maten är slut ibland när det är våran tur att äta. Och kan vi göra
fint på skolgården till jul?
Kan vi få värme i boden?

8.

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Orförande

Sekreterare

_____________________

_______________________

