Sandaredskolan

Styrelsemöte
2017-09-13
Plats: Lilla konferensrummet
Tid: 8.20
Närvarande:
Styrelsen närvaro:
Marinela & Hanna
Ellen Vilgats Alfredsson 6A
Leon Larsson 6B

Agnes Bohlin 6B
Alicia Bodinger 6C
Olle Grimvik 6C

Dagordning:
1. Mötets öppnande
Marinela & Hanna hälsar styrelsen välkommen.
2. Föregående protokoll
3. Frågor som kommit in/beslut att meddela elevrådet:
STYRELSEMÖTE 13 september
Frågor från klasserna:
1A
Vi tycker att det är för stökigt i omklädningsrummen. Ibland är det många på samma ställe och trångt.
Svar: Tänk på att hålla era tider (kom inte för tidigt eftersom klasser håller på att byta om) Max TVÅ krokar per person och
håll klassen på EN rad, bre inte ut er eftersom det kommer fler klasser som skall få plats även om de inte är där just när ni
byter om.
Vi vill ha mer klätterställningar på skolgården. Många är för ”lätta”. Vi vill ha svårare och mer utmanande klätterställningar:
Svar: pingisbordet som vi röstade fram förra året är i första hand det vi vill köpa in för läsåret. Nästa år kan vi se vad
eleverna på skolan önskar att förändra nästa gång. Pengarna räcker inte till allt: ett pingisbord kostar 15000kr.
Vi skulle vilja att alla klasser får klassleksaker och bollar:
Svar: Vi (styrelsen) ska fråga Peter som är ekonomiansvarig om vi kan köpa in varsin fotboll till klasserna även detta år.
1C
Föreslås att det ritas en mobil med ett streck över vid linjerna som markerar skolgården Detta för att påminna om
mobilförbudet.
Svar: Bra idé. Men styrelsen tycker att det finna ganska många regler på skolan och att det inte ska behövas ha skyltar på
allt. Det hade blivit ganska många skyltar m.m. Vi tror att det räcker att vi påminner varandra och hjälper varandra med att
tänka på detta.

1B –inga frågor
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2B
Vi önskar nya däckgungor och klätterställningar. Svar: pingisbordet som vi röstade fram förra året är i första hand det vi vill
köpa in för läsåret. Nästa år kan vi se vad eleverna på skolan önskar att förändra nästa gång. Pengarna räcker inte till allt:
ett pingisbord kostar 15000kr.
Vi önskar fler ställen på skolgården där man kan vara ifred.Svar: Det är ganska många barn på skolgården och rastvakterna
behöver ha uppsikt över eleverna så att det inte händer något.
Mer saker i förrådet, t.ex. fler bollar: Svar: Vi (styrelsen) ska fråga Peter som är ekonomiansvarig om vi kan köpa in varsin
fotboll till klasserna även detta år. Vi kan se vad vi har råd med.
2A
Vi kan bli bättre på att inte springa i korridoren och tänka på toalettreglerna. Svar: alla i elevrådet påminner i sina klasser
Vi vill ha fler klätterställningar/en tunnel att krypa genom på skolgården. Några tycker att vi ska se över om vi kan få plats
med lite nya/ saker, exempelvis rutschkanaSvar: pingisbordet som vi röstade fram förra året är i första hand det vi vill köpa
in för läsåret. Nästa år kan vi se vad eleverna på skolan önskar att förändra nästa gång. Pengarna räcker inte till allt: ett
pingisbord kostar 15000kr.
Gäller fortfarande kompisbänken? Det är ibland elever som sitter där utan att några hjälper dom. Svar: Fråga i klasserna om
de vill ha den kvar. Rösta! Så ser vi vad skolan tycker och bestämmer något efter det. Till dess avvaktar vi med bänken. Den
skulle behövas rustas upp i så fall.
3B inga frågor
5B
föreslår att man får åka cykel vid basketplanen.Svar: Det går tyvärr inte pga säkerhetsrisken. Dessutom behövs den planen
till elevernas lekar. Vi är många och behöver sprida ut oss.
föreslår att det ska vara fler basketbollar i förrådet.Svar: Styrelsen kollar om vi kan köpa in
föreslår att förrådet ska vara öppet mer.Svar: Det är svårt att ha det öppet hela tiden utan uppsikt. Många lägger inte tillbaka sakerna och
lärarna åk 1-6 har inte möjlighet att ta in och ansvara alla saker innan deras nästa lektion börjar.
tycker att det ska vara minst en rastvakt ute hela tiden: Svar: Det är det alltid; men ibland kan det bara vara EN lärare på hela och då är
hen på baksidan/framsidan och att man inte ser hen m.m.
föreslår nytt fotbollsschema.Svar: på väg
tycker att det ska vara en till king ruta typ vid dammen. Svar: För nära fönsterområdet tyvärr, dessutom är det en stentrappa och där och
vi vill inte att barn skall springa där och snubbla.
Femmorna tycker att barn ska inte vara vid fönstret uppe hos femmorna.Svar: Alla får vara ute och leka där, däremot inte
störa undervisning som pågår i klassrummet. Då får lärarna gå ut och säga till.
5B tänk på att majoriteten av klassen måste tycka samma sak om frågorna skall till elevrådet.

4B:
Går rastvakterna på baksidan. Vi ser inte dessa?Svar: Det är det alltid; men ibland kan det bara vara EN lärare på hela och
då är hen på baksidan/framsidan och att man inte ser hen m.m.
När kommer fotbollsscheman?Svar: De håller på att göras. Vi vet inte riktigt.
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Kan ni gå igenom toareglerna igen?Svar: Titta och läs instruktionerna på dörren. Fråga kompisar eller lärare om du är osäker
på något. Eller be läraren påminna klassen om reglerna.
Kommer det någon busstidtabell för skolskjutsar?Svar: Det finns redan på hemsidan.
5A inga frågor denna gång
6C
Vilka ska börja vara matvärdar? majoriteten vill att det ska vara två från samma klass. Ska man vara samma par hela
tiden.Svar: Åk 5 & 6 tar varsin dag. Vi skall börja när förklädena kommer som vi har beställt.
När ska skyltarna upp på fotbollsplanerna?Svar: De är beställa. De borde komma snart.
När kommer pingisbordet?Svar: Så fort Peter har haft budgetmöte med kommunen så skall vi se vad vi har råd med.
Pingisbordet ligger kvar som vårt första önskemål (kostar 15000kr).
Gallret är trasigt på fotbollsplanSvar: Styrelsen lägger in en arbetsorder till vaktmästaren. Var försiktiga så länge.
Mer bänkar med bord + stol Svar: Styrelsen tycker att vi har tillräckligt och ser inte att alla används så mycket ändå.
Mer basketbollar och pumpade bollar!Svar: Styrelsen kollar om vi kan köpa in, styrelsen kollar med Peter om vi har råd att
köpa in varsin boll till klasserna.
Isbana? Kommer det i år!Svar: Vi får se hur vädret kommer bli. Det får inte regna för mycket och måste bli riktigt kallt.
Nytt fotbollschema: Svar: på gång
6A
Får man ha tvål med sig till idrotten?Svar: Ja (tänk på att inte ha för starka dofter)
Får man ha med sig egen mat till skolan?Svar: Fråga matrådet. Vi vet inte.
6B
Sätta upp håret i matsalen.Svar: Styrelsen säger nej till detta förslag men man kan tänka på att dra tillbaka håret och vara
lite försiktig.
Toalettreglerna kan behöva påminnas: Svar: påminn i klasserna
Raster inne?Svar: forskning visar att vi behöver röra oss och syresätta hjärnan för att orka med skolarbetet. Vi följer det
forskningen och dessutom går det inte att ha rastvakter i hela skolbyggnaden. Det finns inte så många vuxna och skulle vara
helt omöjligt att ha uppsikt och detta måste lärarna ha eftersom de har ansvar över eleverna på skoltid.
5 tysta minuter blir svårt eftersom många kommer olika tider. Alla är inte tysta samtidigt… Är det bättre att ha 5 tysta en
gång varje kvart tex???Svar: Rösta i klasserna om detta är något vi vill fortsätta med? Går det och göra på ett annorlunda
eller annat sätt istället?
Mjuka underlag till stolarna tex sy dynor på slöjden. Svar: Skolan är allergifri och därför får vi inte ha alla sorters material
och tyger, blommor m.m.
Låda till bollarna: Svar: Vi kollar hur det ser ut ekonomiskt med bollar, leksaker osv.
När kommer pingisbordet?Svar: Så fort Peter har haft budgetmöte med kommunen så skall vi se vad vi har råd med.
Pingisbordet ligger kvar som vårt första önskemål (kostar 15000kr).

4. Eventuella frågor till ledningen?
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Har vi råd med pingisbordet?
Har vi råd med klassbollar?
Har vi råd att köpa in fler basketbollar?
5. Övrigt ( tex att tänka på till nästa gång)?

