Minnesanteckningar
2015-11-12

Elevråd, Myresjö
Plats och tid:

Ugglan kl. 8.20-9.20

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 genom dagordningen.
2. Ordförande- Natalie
3. Sekreterare- Jessica
4. Helen läste genom föregående protokoll.
5. Hur ska vår entré se ut?
F- blommor, pynt vacker duk, låtsas eld, tyst musik, en älgtjur av betong.
Åk 1- en soffa, blommor, mer färg. Någonting på väggarna och golvet.
Åk 2- välkomstskylt. Foto på alla klasser. Skyltar som visar vägen till
klassrummen och matsalen, rektorn m.m. Röd matta med lampor i. Musik med
Hasse Andersson. Bygga in rören. Något som hänger från taket, soffa, fåtöljer,
bord tapet eller tyger som hänger på väggen. En rolig tavla. En värd som hälsar
välkomna.
Åk 3- välkomstskylt. Teckningar av eleverna.
Åk 4- välkomstskylt, bilder, gubbar som håller varnadra i händerna.
Åk 5- välkomstskylt, bilder, ha en bra dag. Inga skor eller kläder. Bilder på skolan
och klasserna. Saker från slöjden men förra gången vi hade det var det ganska så
tomt i skåpet. Om vi vill visa upp våra saker vi gjort i slöjden kanske vi eventuellt
kan ha våra slöjdsaker utanför slöjdsalen.
Åk 6- foto på alla klasser och personal. Kaffemaskin till eleverna. En legomodell
av skolan. Högt bord med fika. Stor annorlunda klocka. Julgran året om.
Vi får titta över alla förslag och se vad vi kan komma fram till.
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6. Ordningsreglerna- har alla skrivit under reglerna och lämnat in dem till skoaln?
F - Vet inte
Åk 1- Vet inte.
Åk 2- Vet inte.
Åk 3- Alla har inte skrivit på än. Isabell tar med det tillbaka till klassen att det är
viktigt att reglerna lämnas in.
Åk 4- Vet inte.
Åk 5- Alla har inte skrivit under. Fanny påpekar det i klassen.
Åk 6- Alla har inte skrivit under. Natalie påpekar det i klassen.
7. Övrigt
F - Inget
Åk 1- De undrar var basketkorgarna är. Helen har bett Bengt om hjälp.
De vill gärna ha bänkar att sitta på ute på skolgården.
Åk 1 vill gärna att F-3 och 4-6 har olika tider vid bandysargen.
Åk 2- Inget.
Åk 3- De vill gärna ha ett klätternät. Helen svarar att det är för stora skaderisker
att ha ett klätternät. De önskar även en hinderbana, eventuellt tar vi upp den
önskan till våren.
Åk 4- Undrar var basketkorgarna är. Helen tar upp det igen med Bengt.
Åk 5- Inget.
Åk 6- Bandysargen är redan sönder, en kant är redan lös. Helen pratar med
Bengt om detta.
Vill gärna ha en liten fotbollsplan vid badhuset. Helen berättar att fotbollsmål är
jättedyrt. Eventuellt kan vi göra en hinderbana på den gräsytan till våren, Helen
kollar upp om det är skolans mark.
8. Det kom inte fram några förslag på punkter vi kan ta upp på nästa elevråd.

-----------------------------------Ordförande

------------------------------------Sekreterare

