Elevrådsmöte den 27/1-17 i konferensrummet, bredvid Ulrikas exp.
3-5 kl 9.05f-2 kl 10.00-

Elevråd F-2
Datum: 27/1 2017
Närvaro: FA: Liah och Milian FB: Hala och Isak. 1A: Sabina och Carl. 1B: Gustav och Cornelia.
2A: Ida och Anton 2B: Josef och Vera.
Öppnande: Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Vi har en lite tillbakablick på
vad som hänt sen förra mötet. Det finns nu vuxna som ska vara på A-sidans utgångar.
Lekboden är inte öppen nu på vintern eftersom det är för kallt för de större eleverna att stå
där och låna ut. Blir när det blir varmare igen. Eleverna önskar fler elevråd och det blir ett
varje månad framöver.
Alla har tagit upp:
Kapprummen – Hur fungerar det med kläderna? Är det lugn och ro i er hall?
FA: Oftast bra med kläderna men lite för pratigt så vuxna får säga till.
FB: Det är lite trångt så kläderna ramlar ner. Känns alltid stojigt även om fröknarna säger till.
1A: Många hänger inte upp fint. Skor på golvet. Väldigt Högljutt. Saknar vuxen i hallen ofta.
1B: Inte så bra med kläderna. Vissa slänger ner andras kläder. Det är ofta högljutt i hallen.
2A: Det ligger ofta kläder på golvet. Skogränsen är för otydlig. Det är skrikigt, bråkigt ibland
men det är bara en del som gör det.
2B: Bra ordning i hallen men 5:orna rör till det när de går till Lunch. Hänger på våra platser så
det är svårt att hitta kläderna. En del kläder slängs ner och göms. Speciellt om man hängt på
elementet. Annars är det lugnt i hallen.

Språkbruket – Hur pratar ni elever med varandra på rasterna, lektionerna och på fritids?
FA: Grabbarna säger dumma ord. Fröknarna säger till då.
FB: Ibland bra ´, ibland dåligt. En del svär lite.
1A: Lite så där. En del svär.
1B: Killarna säger fula ord.
2A: Många svär på rasterna när de spelar fotboll och missar. Mer fula ord på fritids än på
skoltid.
2B: Ibland säger någon ett svärord till någon annan.

Elevrådsmöte den 27/1-17 i konferensrummet, bredvid Ulrikas exp.
3-5 kl 9.05f-2 kl 10.00Rasterna – Förekommer det mycket skojbråk?
Här svara ALLA klasser JA. Det är inte bra för det kan bli riktiga bråk då, berättar de alla.
Känner du dig trygg på rasterna?
FA: Ibland, det är många som busar.
FB: Vissa är trygga och andra lite otrygga.
1A: Ja
1B: Ja
2A: Stora gården läskigare än lilla. 5:or spelar fotboll när vi går till matsalen och skjuter bollar
på oss.
2B: Ja

Övrigt vi vill ta upp:
FA: Liah sjunger en sång om vänskap.
FB: Vill ha fler vuxna på lilla gården och vid 5B.
1A: Vill ha mer idrott. Vill att f-klass och 1:or också ska få vara på fotbollsplanen. Det har
blivit bättre på toaletterna vid matsalen men det är inte bra. Luktar lite bättre i duscharna.
Behöver tydligare skogräns i vår hall. Finns vuxna ute på rasterna och på fritids där vi går ut.
1B: Lite för högljutt i vårt klassrum.
2A: Finns vuxna ute på rasterna och på fritids på vår sida.
2B: Inget.

Ordförande och sekreterare: Elisabeth 3b:s lärare

