Skolområde

Stockaryd
Elevrådsmöte den 7 mars 2017
Närvarande:
F-klass: Siri Nikolausson, Wille Karlsson Jonsson
Klass 1: Linus Claesson, Elsa Eilertzon
Klass 2: Ella Karlsson Jonsson, Albert Dahlberg Hylén Klass 3: Lovisa Mossbrant, Gustav Salomonsson
Klass 4: Abbe Carlsén, Minna Eriksson
Klass 5: Alfred Swanströmer
Klass 6: Alva Claesson, Kalle Gustavsson
Rektor: Cecilia Alexiusson
Elevassistent: Christian Ahlgren

1. Alva öppnar mötet och hälsar alla välkomna
2. Återkoppling från förra mötet
- Cecilia har kollat med lärarna och kommit fram till att det inte kommer ske den här
-

terminen att vi ska åka till ishallen. Busspengarna ska användas till andra resor.
Det funkar bra med att ingen går över innebandyplanen längre.
Sexan kommer ordna en fotbollsturnering som förmodligen kommer ske när man kan
spela ute.
Det kommer inte bli någon temadag som handlar om barn i andra länder för att alla
temadagar är uppbokade för VT 2017.
Sexan ska kolla i klassen om de kan anordna melodifestivalen.

3. Planen mot diskriminering och kränkande behandling
Alla ska diskutera det tredje målet på kränkande behandling och vad det betyder för just er
klass. ” Alla är medvetna om när det är lämpligt att tilltala varandra”.

4. Raster
En uppmaning att alla ska vara ute på rasterna och inte gå eller spring omkring i
korridorerna.
Alla ska vara ute på morgonrasten också, som är mellan kl. 8.00 tills det ringer in.

5. Klassernas frågor och funderingar
Klass 1
Vi testar med att ha fotbolls- och innebandyplan på lilla skolgården för 1-3, tills vi kan
spela på den stora fotbollsplanen. Christian tar hand om att flytta målen.
Tvåan och trean låter inte oss vara med på fotbollen det är bara vissa ettor som får vara
med. Vi svarar med att det är viktigt att de frågar om de får vara med och att de då ska få
det

Klass 3
De tycker att det är mycket mat på stolar och golv i matsalen.
Återigen en uppmaning att titta på golv och stolar också när man går från matbordet.

Klass 4
De vill ha plank/sarg runt hela innebandyplanen. Cecilia svarar att när de renoverar
skolgården är det första prioritet.
De vill spela på 1-3 fotbollsplanen om eleverna gått med på det. Cecilia svarar att 4-6 inte
får spela på de planerna, eftersom vi har bestämt att 4-6 spelar fotboll ihop och 1-3 spelar
ihop. Cecilia säger att om planen inte används så får de använda den men om 1-3 kommer
så måste de flytta på sig.
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Klass 5
Femman vill att lärare ska blanda lagen på stora fotbollsplanen oftare för att det blir
jämnare lag. De vill det för att folk känner efter vilken mössa som är vems när man ska
göra lagen. Eller kisar man och tittar. Cecilia säger att lärare kan blanda ibland men att de
inte alltid har tid. Hon frågar även om man kan ha samma lag en hel vecka. Vi kommer
fram till att 4-6 får lösa detta själva. Viktigt att de som är med och spelar fotboll inte
fuskar vid lagindelningen. De tycker även att man inte ska gå ut och in från planen att om
man är med ska man vara med.

Klass 6
Vill inte att man ska spela fotboll på basketplanen. De vill också kunna använda planen
för dam, kung, knekt. Och vi svarar att man inte ska spela fotboll där, när det inte är någon
snö kvar.
Sexan vill att man ska börja senare på morgonen. Cecilia svarar att vi inte kan det för att
tiderna måste anpassas till skolbussarna. Vi diskuterar också att många vill inte gå längre
tid på eftermiddagarna, vilket vi skulle behöva om vi börjar senare.

6. Ordf. avslutar mötet

Kalle Gustavsson
sekreterare

