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

Fanny tar upp Skolans trivselregler.

§3

Fanny tar upp ”Lilla likabehandlingsplan” och berättar om
Likabehandlingsteamets arbete.
Eleverna kan gå till teamet för att få hjälp. Det är Anna, klasslärare i år 6,
rektor Fanny, skolsköterska Maggan, kurator Linnea, specialpedagog
Susanne, bitr rektor Maria. Om man pratar med föräldrarna hemma kan de
kontakta någon i teamet.
Evelina berättar om sin förra skola. Där hade de elever som var s k ”
kompisvärdar” . De frågade de elever som verkade ensamma om de ville
vara med.

&4

Synpunkter från klasserna:
Bergdalskolans dag önskas:Vi beslutar att vi ska ha detta. Mellanstadiet
ska ordna detta. Tills nästa elevråd ska representanterna ta med idéer
från klasserna.
Önskemål om ”springlopp” med korvgrillning.
Frågan om linjer på gräsplan kommer upp. Maria har lämnat detta till
Kimmo. Hon tar upp detta med honom igen.
Önskemål om gunga och klätterställning. Budgeten tillåter inte detta enl
Fanny.

Önskemål om bandyplan vid fd kompisgungan. Det är ok att ställa målen
där och att spela.
Fadderaktiviteter önskas. Klasslärarna får planera detta.
Schema på gräsplanen: Robin håller på att göra ett schema.
Läsveckor önskas. Frågan lämnas över till lärarna.
Friluftsdagar önskas. Det kommer att bli enl Fanny.
Markera klätterträd. Detta kommer att göras.
Bollplank önskas. Vi ska kolla möjligheter.
Eleverna vill börja senare.
Listen på dörren mellan killars och tjejers omklädningsrum.i idrotten har
lossnat. Maria kontaktar LFF. Ta upp i klasserna att elever ej får pilla på
listen.
Ytterligare spegel i omklädningsrummet.
Klocka önskas ute över matsalsingången och omklädningsrum i
idrottshallen.
Skyltar om ”mobbning” önskas. Alla klasser ska till nästa elevråd göra
”mobbningsskyltar”, en från varje klass.
Vilket alternativ:
 Tävling?
 EN klass-skylt?
 Alla får göra?
Riktiga skyltar önskas, som vägskyltar, som kan finnas utanför skolan.
Dålig lukt i tjejernas omklädningsrum. Vi bestämmer att eleverna ska
komma och säga Fanny eller Maria till med en gång när det luktar.
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Maria påminner om att skyltar och uppsatta anslag ska få sitta kvar, ej rivas
ner. Kom ihåg att slänga skräp i papperskorgar på gården.
.

§6

Avslutning

/Maria Eriksson

