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Elevråd åk 2-3
Närvarande: Mumtaz, Alva, Engla, Arwin, Tilda och Lina

Vi tycker det är kul att vi ska få gå på bio!
Rastaktiviteter:
Vi vill ha en extra regel i kulgropen – att man inte får köra med tillbakarullning när man spelar
kula. En del vill att reglerna ska gälla även på fritids och på morgonen. Lina lyfter frågan med
lärarna på skolan! Det behövs även mer sand i kulgropen! En del tycker att det är lite oklart vad
som gäller i kulgropen med bolag mm. Andra tycker att kulreglerna fungerar bra.
Reglerna på fotbollsplanen fungerar bra! Vi vill ha fler gungor, och en slänggunga! Vi önskar en
hinderbana utanför lågstadiet mot huset. Vi önskar även gräs istället för grus på fotbollsplanen!
Vi önskar ha ringlekar till musiken på tiorasten! Som vi har haft tidigare det var längesedan nu!
Övriga frågor:
3:orna tycker det är roligt att göra saker med fadderbarnen – vi vill att det fortsätter även när vi
börjar mellanstadiet! Vi har pysslat tillsammans och vi läser för dem. Vi har gjort Imovie och
visat dem!
Vi undrar över brandövningar! Vi önskar ett akvarium i matsalen! Vi önskar efterrätt oftaremen idag blir det ju efterrätt!  (det visade sig att Lina hade fel där, men det stod faktiskt
efterrätt på matsedeln som ligger ute på vklass…  )
Det luktar illa på alla toaletter utom på solrosen!   ibland är det vatten på golvet, kiss och bajs
på toaletterna! Usch!
Alla undrar om Trollskogen…..
Idag har vi även pratat om skollagen!
Att Alla barn ska ha möjlighet att lära sig så mycket som möjligt och bli så bra som de kan i
skolan. Vi har pratat om att alla ska hjälpas åt och vara snälla mot varandra så att alla trivs i
klassen! Då är det lättare att lära sig. Om man inte förstår kan man räcka upp handen så hjälper
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fröken! Alla känner att man får hjälp om man inte förstår, och känner att man lär sig saker i
skolan!
Barn som har svårigheter ska få hjälp så de kan klara så mycket som möjligt ändå. Men hur?
Jo en del har öronpuffar, (hörslekåpor?) eller kanske en skärm men ”måste man ha röd skärm?”
Barn som har lätt att klara skolans mål ska utmanas och uppmuntras att klara ännu mer!
”Om jag är klar med matten får jag spela mattespel på Ipaden, andra får jobba i extraboken”. På
frågan om man blir duktigare i matte då var det tveksamma svar en del tänkte inte det men vid
lite eftertanke så var det kanske lite svåra och utmanande uppgifter på Ipaden också. Men en
sammanfattande kommentar var ”Men det är så många som behöver hjälp så vi får inte så
mycket hjälp när vi är klara med våra uppgifter”

Vid pennan// Biträdande rektor Lina Gustafsson
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