Elevråd 160429
Mille, Filippa, Joel.
 Får man gå i brandtrappan när man ska gå ut på rast? Gäller åk. 5. Det är
ok.
 Önskar mer frukt vid lunch. Särskilt när det är soppa.
 Vi har inte längre någon uppdelning på rasterna för klätterställning,
gungor. Alla får vara där.
 Vi önskar ”klätterstänger”.
Kulregler:
-

Ingen kan ha samma bana hela dagen.
Aldrig ta kulor från någon annan.
Inte köpa banor eller ge bort kulor.
Bara kasta en i taget så man vet vem som fick ner kulan.
Bara sätta upp kulor, inte kort, figurer eller pengar.
Inte trampa/ gräva ner kulor.
Raka banor, inte fuska och göra murar.
Aldrig kräva betalt i kulor för att få kasta.
Aldrig tvinga någon att sula eller att sätta upp bultar.
Mellanstadiet spelar för sig och F-3 för sig i den mån det går.
Inte knuffas och tränga sig före.
Inte köra med tillbakarullning.
Inte gå på andras banor eller stå i vägen på banan.
Man måste stå bakom märkningen.
Visa om bulten är trasig.

Om man inte följer reglerna blir man avstängd.
Skolgårdsfest är den 26/5. Femmorna får ha loppis om de vill! Pengarna går till
klassen som man kan göra något kul för.
Föräldraföreningen kommer att bjuda på glass i juni.

190502 F-2
På fredagar är det många som hämtar barn och många barn som går på
parkeringen. Påminn att ta andra vägen.
Vi vill ha större kulgrop. Gunilla har beställt att ta bort jorden i landet och fylla
på med sand.
Det fungerar bra att alla får vara på gungorna.
Inte gunga på de blå repen vid gungställningen! De går sönder!
Vi sitter på de nya bänkarna/ borden som finns ute på skolgården och bakom
fritids.
Skoltidningen. De som vill skriva ett bidrag gör det och skickar till Sofia. Lärarna
i klasserna ser till att det ges tid till att skriva/ fota m.m. Vi vill ha ut ett
nummet till skolgårdsfesten den 26/5 så snälla!!! Lägg tid på detta!!!
Fotbollsplanen på rasterna: På tiorasten har mellanstadiet åk 4-6 planen
närmast gatan. F-3 har den andra planen. På lunchrasten har åk 3 och 4 tillgång
till båda planerna. Samma gäller för åk 5-6.
Skylt till fotbollsplanen med regler. Gunilla har glömt! Ska fixa det.

