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Närvarande:
Lillian,Magnus
47 elever

Regler
Tillsammans med eleverna diskuterade vi vilka regler som vi behöver ha för att alla
skall trivas.


Vi använder ett bra språk mot varandra.



Vi går inomhus



Vi stör inte varandras lek, det är bättre att fråga om man får vara med.



Vi är rädda om fritids saker



Vi städar in efter oss



Vi är sjyssta mot varandra



Vi säger till när vi går ut/skriver upp på tavlan och berättar var vi skall vara.



Vi är tysta 5 min i matsalen, överenskommelse med kökspersonalen.

LEGO
För tillfället är det ett stort intresse bland eleverna att bygga och skapa med LEGO,
eleverna tycker att det behövs regler för att det skall fungera.


Vi plockar inte bitar från varandras byggen.



Gubbar,husdjur mm har vi tillsammans och bara när man leker med LEGOT.



Vi plockar upp LEGOT från golvet annars blir det bortstädat när det är
städning.

Aktivitetsrummet
Aktivitetsrummet är det många elever som vistas samtidigt och spelar pingis, biljard
och Airhockey.


Det är allas ansvar att ljudvolymen inte blir för hög



Vi håller turordningen på King



Vi delar med oss av pingisracken



När man inte spelar sitter man och väntar på sin tur



Biljardköerna används bara till att spela biljard med.

Personalens information
Vi är många elever som går på Delfinen, 85 elever är inskrivna. Vi är ungefär 50 när vi ska gå till
frukost och mellanmål så det gäller att eleverna är snabba på att städa in sakerna och ta på kläderna
när personalen säger till.

Personalen vill uppmuntra eleverna att ta egna initiativ till aktiviteter och att vara med och påverka
verksamheten så att det blir en verksamhet där alla trivs och känner sig hemma.
Sist men inte minst ska eleverna ha beröm för en fantastiskt bra och koncentrerad samling!!

