Sandaredskolan

Styrelsemöte
2018-01-10
Plats: Lilla konferensrummet
Tid: 8.20
Närvarande:
Styrelsen närvaro:
Frånvaro
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:
Frågor till styrelsen 6 december
1A
1B Inga frågor (har lämnat förslag till matregler)
1C Inga frågor (har lämnat förslag på matregler).
2A
Kan vi ta ner skyltar med "tjejer" och "killar" på toaletterna?
Svar: Nej, vi vill ha några av dessa skyltar kvar. Men nästan alla toaletter på skolan är för alla. Vi tror
att många känner sig tryggare när det finns tjej-och killtoaletter.. speciellt när man tex får sin första
mens osv..
Det finns elever som flyttar "tjej" och "killskyltarna" på toaletterna. Hur förhindrar vi detta?
Svar: Prata med lärare och ta upp det i klassen. Även om skyltarna flyttas så vet ni ändå vad ni har
bestämt i klassen.
2B
Kan vi ha det nya pingisbordet på bak och det gamla på fram?
Svar: Bra idé men det är trångt på baksidan.. Vi tycker att det ser bättre ut på framsidan där det finns
en hel del tomma ytor på asfalten.
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Belöningssystem i matsalen om man är tysta?
Svar: Vi lägger ert förslag bland de andra matreglerna.
2C Inga frågor (tycker matsal fungerar bra)
3A
Kommer det bli en isbana på skolgården i år?
Svar: Vi skall prata med vaktmästaren om detta och se vad det finns för möjligheter till det. Det
måste bli kallt under en längre tid om det ens ska gå och förra året regnade det nästan hela tiden och
då gick det inte.
3B Inga frågor (lämnat förslag på matregler)
3C Inga frågar (lämnat förslag på matregler)
4A
4B Inga frågor (lämnat förslag på matregler)
5A
Kan vi sätta upp skyltar på omklädningsrummen? Så att de stora inte går in på mellanstadiets
omklädningsrum.
Svar: Styrelsen kollar upp med idrottslärarna vad det är som gäller. Ev sätter upp skyltar.
5B Inga frågor (lämnat förslag på matregler)
6A
6B
Går det att köpa fler utebänkar?
Svar: När vi ser att bänkarna som skolan har används mer/oftare så kanske vi kan fundera på att
använda våra pengar till att köpa in fler. De står ofta tomma.
Uppdatera fotbollsschemat?
Svar: Styrelsen går till Marijana och tar ut nytt schema och byter ut det.
Kuddar på stolarna?
Svar: Styrelsen frågar städpersonalen hur detta fungerar?
Tuggummi på lektionerna?
Svar: Svårt eftersom det är en skola från förskoleklass till åk 6. Dels kan det vara farligt för de små att
springa runt med tuggummi… sedan så tror vi att det skulle bli tugg-guimmifläckar på skolgård och
bänkar/väggar. Vi tycker att det är bättre att man får börja ha det på högstadiet.
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6C
Personal
Hur gör vi när planen inte är bokad till någon klass?
Svar: Då får man samsas på planen och spela match tillsammans.
Beslut att meddela klasserna:










Läs svaren som din klass har fått på era frågor.
Vissa tider är det ingen som har fotbollsplanen och då har ALLA elever rätt att få vara med
och spela tillsammans. Man samsas.
Crazy day för hela skolan: 27 april. Styrelsen kommer till klassrummet och berättar mer efter
påsk.
Styrelsen ser över era förslag till matregler och återkommer med de bästa förslagen som skall
gälla nästa termin.
Nya bord och stolar? Vi skall börja med två klassrum 2018. Vi tar de värsta först.
Vaktmästaren kommer rusta upp kompisbänken till våren.
Styrelsen har beslutat om matregler. Tack för era förslag! Läs upp/visa reglerna för klassen.
Matvärdar (åk 5 & 6) kommer få en kalender där ni skriver in vilken klass som följt
matreglerna bäst. I slutet av månaden delas ett diplom ut till klassen som har skött reglerna
bäst. Vi börjar i februari.
TÄNK PÅ: TRÄNG IHOP ER I GYMPASALEN. Lämna plats till eleverna som ska komma efter er.

Våra matregler: (styrelsen fixar affisch och sätter upp utanför/i matsalen)
1.
2.
3.
4.

Tvätta dina händer.
5 tysta minuter börjar när alla i klassen har satt sig vid bordet.
Tänk på att prata lågt.
Matvärdar ger poäng till bästa klass (som följer reglerna bäst) varje dag. I slutet av månaden
delas ett diplom ut.
5. Om du spiller mycket/sölar så får du hjälpa till att torka efter dig innan du går.
4. Eventuella frågor till ledningen?



Får vi köpa in Pingisbordet? Svar: Föräldraföreningen har ej svarat än ang att betala hälften?
Ny budget kommer i januari.
Kan vi lägga in fler klasser i matsalen nästa år på senare mattider? Vissa dagar är det bara
en/två klasser vid 12.30. Det kan vara fler på senare mattider så att det blir lugnare i
matsalen under dagen. Svar: Lämnar förslag till Marijana

5. Övrigt ( tex att tänka på till nästa gång)?
Datum för Crazy day? Fredagen den 27 april! Leon och Agnes fixar reklam
Beslut: efter påsklovet går styrelsen runt och berättar om Crazy day och lämnar
reklamaffisch.
Marinela fixar mataffisch!
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Kolla skyltar utanför omkl.rum- kolla med Bertil.




Matsalen-Vi testar vid ett par tillfällen:
Ha låg musik på när vi äter.
5 tysta minuter på speciella tider. (hel/kvart över/halv/ kvart i: matvärden plingar när det
är dags)
Öka värmen?

