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Närvarande:

Ann-Lousie Löfgren Lundin, och elevrådet. Se bifogad namnlista.

1. Ann-Louise hälsade välkommen
2. Föregående protokoll – inget att ta upp.
3. Ärende från klassråden











Åk 6.
Disco anordnas 18 mars.
Önskar nät till fotbollsmålen. AL pratar med Jocke om det.
Behov av att ordna ett schema för fotbollsplanen mellan 5-6:or. Eleverna tar
upp det med ansvariga lärare
Åk 5
Saknas rastvakter en del raster. AL får se över det
Önskemål om att få flera datorer för att alla ska kunna vara inne och skriva
saker.
Man upplever att klasserna före inte torkar borden i matsalen efter sig.
Smartboarden är en felinvestering. Eftersom lärarna inte använder dem borde vi
istället ha använt pengarna till paddor och datorer.
Åk 4
Man upplever att det är ojämn värme i klassrummen. Önskar ha en termometer
så man kan se vilken temperatur det är.
Entréerna är alldeles för trånga!!
Toaletterna är äckliga ibland har någon kladdat där inne. Alla får i uppgift att ta
upp i klasserna att det är viktigt att alla städar efter sig. Lägg pappershanddukar
i papperskorgen, skölj ur handfatet efter dig.
Det finns ett stort behov av torkskåp till åk 3 och 4. Saknas helt i den delen av
skolan.
Åk 3
Dörrarna till toaletterna går att låsa utifrån. Ingen har blivit inlåst. Se över detta!
Åk 2
Toaletterna är smutsiga. Se ovan
Det är störigt att ha lektion i studiehallarna. Man blir väldigt störd när någon går
igenom. AL tar upp med alla på skolan vikten av att ta utevägen när man
behöver gå från ett ställe till ett annat.
Man upplever att det är för få torkskåp. Måste dela med åk 1 och förskoleklass.
Åk 1
Toaletterna är otäcka. Det ligger ibland hela toalettrullar i toastolen.
En av de anställda har varit arg och skrikit och svurit mot fröken och eleverna. AL
har pratat med den anställdes chef och den anställde.

4. Rektorn har ordet. Det kommer snart att vara fastighetssyn på skolan. Elevrådet fick
välja ut de saker som man tyckte var viktigt att ta upp och gå vidare med för att få
åtgärdat. Punkter som togs fram.
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Förbättra entreer och toaletter på östra sidan.
Se över lekmiljön på östra sidan.
Se över temperaturen så den är jämn, kalldrag från fönster.
Bättre cykelparkering.
Kvarstående vatten på basketplanen vid Paviljongen.
Dränera kärret vid fotbollsplanen.
Ta bort den farliga grenen i trädet vid förskoleklass.
Rektor informerar också om att det snart är dags att köra igång med byggnationen i
matsalen. Ska påbörjas i april.

5. Övrigt
Vid nästa möte tar vi upp frågor som rör skolmaten.
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