BERGDALSKOLAN

Elevrådsmöte 2016-10-04
Närvarande:
år 3: Wilja Wendt, Neala Odqvist, Sally Flodin, Lucas Bajic.
år 4: Oliver Vedenvik Fors, Johannes Rivas Oskarsson, Linus Rosenqvist, Ebba
Torstensson
år 5:deltog ej
år 6: Tindra Schroeder, Thilda Karlsson, Lea Axelsson, Elin Goller

§1

Maria hälsar alla välkomna.

§2

Skolans trivselregler. Vi går igenom på elevråd och ni får efter mötet
diskutera i klasserna. Kan vi minska antalet regler? Finns det formuleringar
som kan täcka in flera regler?
Diskutera regler i klasserna till nästa gång.

§3

Klassernas frågor






år 6:
Vill ha halkskydd vid ingång hiss på metallgaller. Svar: Maria kontaktar LFF
Många använder fel ingång, använd rätt ingång. Ta upp i klasserna.
Några har mobiler på rasterna trots förbud. De undrar också över förbudet. Vi
pratar om anledningarna till förbudet.
När kommer något nytt istället för kompisgungan?
Bollplank önskas.

år 5:
Deltog ej.

År 4:
Hade inga frågor.



År 3:
Vill ha studsmatta där kompisgungan och stänger där man kan hänga i
knävecken.











Önskar studsmatta
Vi önskar stänger (klätterställning) att hänga knäveck mm i.
Önskar studsmatta
Önskar labyrint
Önskar vanliga gungor
Mer kingbollar och fotbollar
Miniparkourbana.
Linjer på konstgräsplanen. Maria pratar med Kimmo.
Vanliga gungor.



Kan vi köpa in mer ipads så det räcker till en helklass. Svar: Ev till våren.



Ska det ordnas disco på Bergdalskolan? Svar: Disco ordnas av elever och
föräldrar.






Tips! Läsvecka på hela skolan. Svar: Lärarna får ta upp detta på AE.
Tips! Friluftsdag tema fotboll. Svar: Lärarna får ta upp detta på AE
Tips! Friluftsdag med lekar utomhus. Svar: Lärarna får ta upp på AE.
Vill ha en friluftsdag med fotbollsturnering för hela skolan. Svar: Lärarna får ta
upp på AE.

När det gäller önskemål av fast lekutrustning så tar Maria upp detta med Fanny då
det är den budgetfråga.

§4

Nästa elevrådsmöte blir i november.

§5

avslutning

/Maria Eriksson

