Elevråd 140926 åk. 2-3.
Närvarande; Jesper Svensson, Filip Ljunggren, Destiny Sterner, Sara Zeric, Theo
Elmersson, Felicia Sjögren, Izabelle Gustavsson, Josefine Andersson.

•

Då det inte är klart vilken konsult som ska rita vår skolgård får vi vänta med att
bjuda in denna till elevrådet. Det är ändå bra om vi är förberedda och kan
lämna lite förslag på hur vi vill ha det.
-

Snurrgungor

-

Ny kulgrop

-

Nya nät till målen på fotbollsplanen

-

Konstgräs på fotbollsplanen

-

Linbana

-

Gunga som snurrar med däck. Finns i nya lekparken.

-

En ny klätterställning med rutschkana

-

En ny stor nätgunga

-

Nt ringklocka så det hörs när det ringer in

-

Klättervägg

-

Tunnelrutschbana högt upp

-

Fler papperskorgar

-

Fler gungor

-

Sne- snurr- gunga/ karusell. Finns i många andra kommuner.

-

Sand- hiss

-

Ett utomhus- vilorum

-

En hög kulle

-

En cykelsnurra

-

En fyrkantig klätterställning

-

En rund klätterställning

-

En rund snurrande platta som är en karusell

-

Brandstång som man kan åka ner på

-

Gunga som man kan gunga två på

-

Tack på rutschkakan

-

Större skolgård

•

-

Fotbollsplan som på Hofgårdsskolan

-

Kan man plantera bär och fruktväxter?

Polisen är tillsagd att komma hit och titta på trafiksituationen utanför skolan.
De kommer vara här och observera och sedan lyfta sina synpunkter vidare till
Tekniska nämnden som ansvarar för fastigheterna och tillbyggnaden av
Vallsjöskolan samt skolgård och parkering.

•

Hur är det i klasserna?
- Bra i klasserna men det blir stökigare när det är vikarie.
- Man har blivit bättre på att prata minder i klassen
- Lite högljutt ibland
- Läraren skriker högt ibland. Det beror på att inte klassen uppför sig.
- 3: orna tycker att det är för kort tid att äta.

Övrigt:
-

Går det flytta lite av lekgrejorna innan de börjar bygga? Kan man flytta sand där
det nu är grus utanför matsalen?
Båten bakom lågstadiet?
Vore bra att ha skolsköterskan fler dagar på skolan
Trångt i kapprummet
Man störs ibland av klassen bredvid. Viktigt att man är lite tyst i klassen. Man stör
inte bara den egna klassen utan också den bredvid!!!
Hur ska det fungera vid bygget? Vad ska man leka och var? Gunilla vet inte ännu
exakt när de kommer att stänga av skolgården.

