BERGDALSKOLAN

Elevrådsmöte

2017-03-03

närvarande:
F-klass: Klara, Charlie, Sara, Theodor, Stella
år 1: Sigge, Martin, Linnea, Molly
år 2: Adam, Hanna, Signe
år 3: Neala, Vilja, Sally

§1

Maria och Anah hälsa alla välkomna.

§2

Vad tycker våra elever om schemat för fotbollsplanen? Ordet är fritt.







§3

Ojämn fördelning, ibland är det samma klasser som får spela ofta.
Det är roligt och fungerar bra.
Vissa elever tycker det är tråkigt att man inte får spela när man vill.
Det är bra med schemat för då kommer inte någon annan och tar
över planen.
Blå fsk vill spela med andra klasser.
Det blir mindre bråk.

Vad tycker ni om reglerna på fotbollsplanen?
 Vad menas med att ”inte tacklas”? Frågan kommer att lämnas över till
klasserna där diskussionen får fortgå.
 ”Det handlar inte om liv och död, man ska ha roligt”. (Härlig kommentar från
F-klass-elev )

§4

Klassens frågor:
F-klass:
Hade inga frågor utöver frågan om gräsplan och schema.
År 1:
 Det är inte så bra när lastbilar kör inne på skolgården när det finns
barn där. Påståendet går tillbaka till gruppen som en fråga, vad gör
ni om det kommer en lastbil åkandes på skolgården? Är
uppmärksam och försiktig samt flyttar på sig. Maria informerar om att
när bommen öppnas av någon vuxen har denne också koll på
lastbilen och eleverna.


De vill inte att andra elever ska kika in i klassrummet



Man ska inte klättra på taken.
Det är inte tillåtet att lägga sig i ”sandlådorna” som vi sandar med på
vintern, det kan vara farligt.

År 2:
 Eleverna menar att det är många elever som knackar och bankar på
deras klassrumsdörr. Detta måste upphöra! Ta upp i klasserna.
 Fler hoppstyltor önskas. Vi har nyligen köpt ytterligare fyra
hoppstyltor.

År 3:
 När ettorna har rast är det alltid någon som bankar på våran
klassrumsdörr. Detta ska tas upp med klassläraren med en gång när
det händer så att det kan upphöra. Detta är inte okej.
 Ett schema för basketkorgen önskas. Diskutera i klasserna.
 Fråga om ”inte nudda marken parken kommer upp. Maria säger att
något kan ev göras på den fixarkväll som ska anordnas under våren.
Dock är det viktigt att gällande säkerhetsregler kring lekredskap i
utemiljö följs påpekar Maria.
Förslag på Kingregler:
 Vi kör inte med team. Om man ska köra team så kan det exempelvis vara
att alltid kungen och bonden är i lag och damen och knekten alltid är i
team oavsett vem som står i rutan.
 Vi byter inte plats med varandra.
 Vi skrattar inte när någon åker ut.
 Vi kör schysst spel.
 Vi är inte dåliga förlorare/vinnare.
 Kan man utse en domare varje gång?
 Det är bra att det är många vuxna som står vid kingplanen. Men det ärdåligt
med vuxna på kingplanen utanför tvåornas klassrum.
Rastboden






Vissa elever respekterar inte yngre elever som står i boden. De har
trängt sig in och tagit grejer. De har också hällt ut alla bandyklubbor.
Det är ofta stökigt i boden när man kommer och ska börja låna ut. Kan
man schemalägga ansvaret?
Förslag: en städar och en skriver.
Tänk på att lägga tillbaka sakerna fint.
Det finns inga kingbollar, går det att få tag i fler? Maria säger att det
köptes in många bollar för ett par veckor sedan och undrar vart dessa
tagit vägen.

Trygghet – vad gör skolan trygg? Gruppdiskussioner

§5






Att vi har reglar som alla vet och följer
Att man har snälla kompisar
Det känns tryggt att det finns vuxna ute på rasten
När de vuxna är snälla
Att alla är kompisar med varandra

§5

Maria informerar:
Skolan kommer att ordna en s k ”fixarkväll” där föräldrar bjuds in och
hjälper till att göra skolgården roligare.

§6

Nästa elevrådsmöte, kallelse kommer.

§7

Maria tackar för idag och avslutar mötet.

