Elevrådsprotokoll 140331
Närvarande: William och Maja 4a
Lukas och Moa 4B
Emma och Tobias 5A
Hanna och Rasmus 5B
Arijana och Sebastian 6

Eftersom vi vid mötet 140227 kände att vi hade så många
obesvarade frågor och att vi tyckt att det aldrig händer något med
det vi pratar i elevrådet bad vi rektor Gunilla komma till vårt möte.
Gunilla berättade och svarade på våra frågor.
1. Tillbyggnaden av skolan
Om vi ska få ett utrymme på 200m2 kostar det ca 4milj kr. Gunilla
ville gärna ha lite större, men visste inte då om det skulle kunna bli
så.
När bygget är klart ska skolgården rustas upp! Elevrådet har önskat
att få vara med från början i planeringen av skolgården. Det är
avsatt 500000 kr till skolgården. Ett stort önskemål är en konstgräs
fotbollsplan.
Ett tak över cykelparkeringen är också ett önskemål.
Vi pratade också om planken som finns runt gården. De behöver, även
de, ses över. Det är genom staketet nere vid kulspelet bl.a. som kulor
rullar iväg.
2. Gymnastikomklädningen
Gunilla säger att vi ska få skärmar mellan duscharna. Eleverna har
starka önskemål om handduschar istället för duschar i taket. Det kan
väl inte vara en kostnadsfråga?
3. Skolmaten.
Elevrådet har ett önskemål om att få ha någon typ av ”matråd” där
en elevgrupp kunde få vara med vid ngt tillfälle per termin och träffa
husmor och kostansvarig. Så kan eleverna få insyn i hur besluten går
till, vilka regler som finns och även få ha synpunkter kring skolmaten.

4. Toaletterna
Hanna och Emma har gjort en undersökning i klasserna om
toaletterna. Den redovisas senare.
Som tidigare sagts klagar vi inte på städpersonalen, utan vi har
synpunkter på hur många barn som använder toaletterna och hur
mycket (lite) tid personalen har att städa toaletterna.
Sen måste ju alla elever sköta sin egen toaletthygien! Man ska kissa i
toastolen ingen annanstans!

På elevrådets uppdrag Iréne

