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Elevråd åk 2-3
Närvarande: Viggo, Thea, Amilia, Leo, Lemar, Mumtaz, Alva P
Nu har det kommit massa snö, så vi diskuterade regler för snöbollskastning! Vi tycker reglerna är
bra, men de fungerar inte riktigt i praktiken, många kastar och springer iväg till exempel. En del
kastar isbollar. En del säger att de inte har fått reglerna! Vi tycker att det fungerar bra på
lågstadiet däremot. Vi tycker det är ett bra förslag att mellanstadiet är på planen utanför
gympasalen och lågstadiet är på platsen mellan solrosen och fotbollsplanen! Vi tycker att vi
delar upp oss och inte är på varandras planer.
Vi diskuterade även hur vi ska vara vid isbanorna, vi måste åka en i taget, vänta på vår tur och
inte åka från flera olika håll och heller inte puttas.
Vi diskuterade vad elevrådet kan hitta på; kanske tävling att rulla störst snöboll på en vecka
tillsammans med lärarna och rektorerna! Eller annan snöbollstävling i lag. Flest högst eller
finast snösaker… Kanske fotbolls- innebandy- volleyboll- handbolls- basketturnering.
Klättertävling, pingisturnering. Målartävling, pulkatävling eller snödag med pulka, snowracer
skidor eller skridskor. Kanske en dag med aktiviteter på skolgården och inomhus. Film-mys i
gymnastiksalen. Hela skolan går på bio! Kanske ha en speldag, bowling, femkamp där klasserna
tävlar mot varandra. Vi tar tillbaka förslagen till våra klasser där vi pratar om vilka idéer vi vill gå
vidare med! De som inte vill vara med på en turnering kanske kan vara hejaklack eller något.
I övrigt tycker 3b att allt är bra!! I klass 2b är alla nöjda men det är trångt i korridoren.

Matsalen är mycket bättre och lugnare nu, vi pratar inte så mycket nu!
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