Sandaredskolan

ELEVRÅD
2017-11-22
Plats: Stora konferensrummet
Tid: 8.20
Närvarande av 16 klasser:
Frånvaro markeras röd
1A Nils

3A Daniel

5A Vincent

Styrelsen:

1B Alvin
1C Carl

3B Georgia
3C Alva

5B Viktor

6A Ellen
6B Leon & Agnes
6C Olle & Alicia

2A Theo
2B Sterin
2C Dimitrios

4A Tova
4B Måns

6A Elise
6B Thore
6C Albin

Marinela Jovanovic
Hanna Kranshag

Dagordning:
1. Mötets öppnande

Styrelsen hälsar alla välkomna.
2. Föregående protokoll.

Vad pratade vi om förra gången?
3. Nya förslag- och förbättringsfrågor & beslut.
1A vill ha kvar bänken
1B
Vill ha kvar bänken
Det är fortfarande hög ljudvolym i matsalen, vi vill införa mer än 5 tysta minuter i matsalen.
Svar: Styrelsen kommer inte införa mer än 5 tysta minuter. Det är trevligt att kunna prata lite med
varandra innan man hinner äta färdigt. Däremot måste vi bli bättre på att viska/prata tyst med
varandra i matsalen. Detta får ni prata om i klassen.
Ge förslag på bra matregler som vi vill ha i matsalen som skall gälla för alla!
Matvärdarna får påminna om tystnad.
Bra med cykelställ på baksidan, men önskas mer på framsidan.

Sandaredskolan

Svar: Ni får ge förslag på var ni hade tänkt att dessa i så fall skall stå. Det är ganska trångt på
framsidan.
Laga basketkorgarna på framsidan.
Svar: Vi skriver en arbetsorder till vaktmästaren.
1C Vill ha kvar bänken
2A vill ha kvar kompisbänken
2B Vill ha kvar kompisbänken
2C Vill ha kvar bänken
3A
Vill ej ha kvar bänken
Om kompisbänken blir kvar, kan vi fixa till den och laga den lite?
Svar: Vi kollar med Jonas och Peter om de kan ta ett beslut om vem som skulle kunna hjälpa eleverna
med detta?
Får man ha slime eller parfym i omklädningsrummen? Känns inte bra om man är allergisk.
Svar: Nej, man får inte ha parfym på vår allergifria skola. Inget slime där heller. Där ska man BARA
byta om och duscha och inte leka med annat.
Man borde inte få skjuta med fotbollar på de nya skyltarna (med mening). Vissa gör det och de kan
gå sönder.
Svar: Självklart får man inte det! Ta upp det med en lärare om du ser att någon gör det. Man skjuter
inte på NÅGRA skyltar i samhället.
3B
Vill ha kvar bänken
Klassen önskar skönare stolar i klassrummet.
Bänkar istället för bord i klassrummet.
Svar: Vi för vidare frågan till ledningen som har ansvar över vår ekonomi.
Nya leksaker på skolgården som exempelvis ”Snurran” , linbana som Sjömarkenskolan har,
En parkour-bana mitt på skolgården.
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Svar: Parkourbana är ej tillåtet då det är stor skaderisk på en skola där det finns så många barn. Vi har
inte råd att köpa in och göra om på skolgården för att få plats med en linbana. Förra året valdes
Pingisbord som det första vi ska köpa in om vi får råd så denna ligger först. När den är köpt kan ni
önska annat.
En elev har sett en bänk vid röda huset som är trasig och kan därför kanske tas bort... är det något
som ni undersöker samtidigt med kompisbänken?
Svar: vi skickar en arbetsorder till vaktmästaren.
Saker som eleverna tycker är bra på skolan
1 skolgården
2 matsalen
4 Toaletterna
5 fotbollsplanen
MEN som kan bli bättre! Här kommer förslag på hur: (Siffran före hör i hop med siffran här ovanför.)
1 Man får nya aktivitetssaker som linbana och rutschkana
1 Sätt tillbaka tunneln på baksidan, gungorna, förnya hinderbanan och
en svinga.

2 att vi blir tysta så fort örat blir rött ev så kan det pipa.
2 att inte så många äter samtidigt.
2 äta i klassrummet.
2 få göra tråkigt som straff för att man inte är tyst.

4 ta kort på ren toalett. (Sätt upp på dörren så det visar hur det ska se
ut när du lämnar... )
4 ta kort på oren toalett. Kryssa i att det är rent.

5 häng upp en informationstavla om vem som har planen. (= plasta in
schemat )

Svar: Vi tycker att det är tillräckligt tydligt med toalettreglerna på dörren. Läs och fråga om ni inte
förstår.
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När det gäller matregler/förslag så skall styrelsen kolla igenom dessa och ta ett beslut nästa gång.
Informationstavla: Bra idé. Vi kollar om det går att sätta upp infotavlor där.
3C Vill ha kvar bänken.
4A Vill ha kvar bänken
4B Vill ha kvar bänken
5A
Vill ej ha kvar bänken.
Går det att måla om planket på framsidan som tex en elevens val uppgift eller liknande?
Gärna origami som EV nästa gång?
Svar: Vi skickar vidare era förslag till Elevens-val samordnarna på skolan. Blir till våren då det inte går
att måla på höstterminen.
5B
Vill ha kvar bänken

Vi skulle vilja att vi lagar basketkorgarna.
Svar: vi skickar en arbetsorder till vaktmästaren ang basketkorgarna.
Vi vill att vi målar om den gula linjen runt skolan.
Svar: Målning går ej på hösttermin när det är blött/snö. Men till våren får vi fixa det.
6A Vill ej ha bänk
6B
Vill ej ha bänk
Kan skolan ha crazy dag tillsammans?
Svar: Ja styrelsen bestämmer en dag till våren och spikar den dagen! Reklam kommer ut i tid.
Går det att ha 5 tysta minuter vissa tider?
Svar: Tack för ert förslag. Vi skall titta allas förslag nästa gång och ta beslut om vilka regler
som skall gälla i matsalen nästa gång.
6C Vill ej ha bänk
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4. Sammanfattning av information och beslut att meddela klasserna:


Läs igenom svaren som DIN klass har fått på sina frågor.



Majoriteten av klasserna vill ha kvar kompisbänken. ( 10 ja mot 5 nej) Därför bestämmer vi
att vi vill ha den kvar. Vi rusta upp denna. Vi kommer att kolla med Jonas och Peter vem som
skulle kunna ta ansvar för detta, förmodligen vaktmästaren. Men det går inte att måla och
fixa den förrän till våren när vädret tillåter.



Fler basketbollar är på väg.



Påminn klasserna om att viska/prata tyst i matsalen. Många tycker att det är jobbigt med hög
ljudnivå.



Vilka regler vill vi ha i matsalen? Diskutera i din klass och skicka förslag till styrelsen.



Pingisbordet: skolans budget kommer ut den 1 januari. Då får vi se om vi har råd att köpa in
det önskade pingisbordet. Föräldraföreningen har ännu inte svarat på om vi kan få ett bidrag
från dem för att ha råd att köpa in (kostar 15000kr). Eftersom Pingisbordet är det som
eleverna helst vill ha kommer vi inte köpa in några stora saker förrän det är gjort. Ingen idé
att önska linbanor och annat förrän ni ser att det finns ett nytt Pingisbord på skolgården.



Skolan kommer att ha en GEMENSAM Crazy day till våren. Det kommer komma
reklamaffischer så att alla vet när det är.



Man skjuter inte på några skyltar i samhället…speciellt inte på våra nya fotbollsskyltar. Säg till
en vuxen om du ser skadegörelse, som detta kallas.

