Protokoll elevråd Nye skola 2016-01-21
Närvarande: Robin och Hugo förskoleklass, Julia åk 1, Malva åk 2, Nelly åk 3, Leo åk 4,
Alice åk 5, Hanna åk 6 och Torbjörn.

§ 1 Val av ordförande, sekreterare och justerare
Nelly valdes till ordförande.
Torbjörn är ständig sekreterare.
Till justerare valdes Hanna och Alice.
§ 2 Köksfrågor
Vi pratade om att inte använda för många servetter i matsalen.

§ 3 förskoleklass
Hade inga frågor denna gång.
§ 4 åk 1-2
Åk1: Inte kasta snöbollar på någon som inte är på snöbollsområdet och inte förstöra
snögubbar och snökojor för varandra.
Åk2: Lilltorpet borde få färg och det är också slitet. Tekniska förvaltningen vet om detta
och ska se över det till våren.
Det behövs flera pulkor och hjälmar, många hjälmar är för små. Det är också viktigt att vi
är försiktiga med hjälmarna och pulkorna. Just nu är det många som kastar hjälmarna.
Hinderbanan borde förnyas.
§ 5 åk 3-4
Nya spadar att gräva med i snön.
Alla elever borde få information om var alla saker i förrådet ska vara.
Förslag om ett gupp till sparkcykel.
§ 6 åk 5-6
Duschbås skulle vara bra, både för killarna och för tjejerna. Det är också lite dåligt med
varmvatten i duschen och det luktar även illa i omklädningsrummet. Eleverna tycker att
detta är den viktigaste frågan, Torbjörn ska kolla vidare på detta och prata med
vaktmästaren.
Ett önskemål om mera saker till de äldre eleverna att använda på rasterna. De upplever
nu att de flesta sakerna är till för de yngre barnen.
Hoppstyltorna är dåliga, det skulle behövas köpa nya.
Biblioteket har blivit bra, det var inte roligt att sitta i slöjden tidigare. Vecka 7 kommer
glasväggarna att monteras. Eleverna tycker det känns bra.
§ 7 övriga frågor
En klätterställning är beställd och kommer att monteras på skolgården i marsmånad.

§ 8 nästa möte
Nästa möte blir den 18/2 klockan 09.45

Nelly avslutade mötet.

Sekreterare:
Torbjörn Lingmerth

Justerare 1:

Justerare 2:

