Skolområde

Stockaryd
Elevrådsmöte den 25 april 2017
Närvarande:
F-klass: Siri Nikolausson, Wille Karlsson Jonsson
Klass 1: 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, Hannah Björketun
Klass 6: Alva Claesson, Kalle Gustavsson
Rektor: Cecilia Alexiusson

1. Ordförande Alva öppnar mötet och hälsar alla välkomna
2. Återkoppling från förra mötet
Alla klasser har tagit upp planen mot diskriminering och kränkande behandling. Ingen klass
har pratat så väldigt mycket om det sista målet som är ” Alla är medvetna om när det är okej
att tilltala varandra”.
I stora entrén blir det mycket spring på rasterna. De flesta klasser respekterar att man ska vara
ute på morgonen.
Klass 1-3 har använt målburarna på lilla skolgården.
Det är viktigt att alla fortsätter kolla på bord, stolar och golv i matsalen.
Klass 4-6 känner att det funkar rätt så bra på lagindelningen på fotbollen, även om det oftast
blir klass 6 mot 4-5.

3. Klassernas frågor och funderingar
 Klass 1
De vill ha innebandybollar och de vill också ha racketar och pingisbollar. Vi
svarar att det är en fråga som de får bestämma själva i klassen. Pengar tar
man från ”majblommepengar” eller ber om pengar från Föräldraföreningens
kassa, som Cecilia har ansvar för.
Använd mjuka bollar vid bollta.
En uppmaning till klass 1-3 att man inte får knuffas, tacklas eller fällas på
fotbollsplanen.
De tycker att vissa skjuter iväg deras boll när de spelar fotboll. Klass 4-6
svarar att det är för att de spelar på deras plan. Ett förslag är därför att man
kör med inkast etc. Men man ska inte skjuta iväg bollen.
Klass 1 säger att vissa sitter på pingisborden eller leker på dem. Cecilia
svarar att man ALDRIG får sitta eller gå på pingisborden. De tål inte att man
gör så, utan ska enbart användas till pingis.
Toaletterna städas en gång varje dag och därför behöver de inte vara ofräscha
om alla som använder toaletterna ser till att spola och att man slänger
papperet som man torkar händerna på i korgarna som är avsedda för det.
Hamnar det på golvet så blir det ofräscht på toaletten.
Klass 2
Vi prövar med att flytta målen från den minsta gräsplanen till grusplanen.
Ansvar för att göra detta har klass 4.
De som spelar väggboll vid 2:ans klassrum får vara försiktiga så att de inte
skjuter på rutorna. Om man skjuter sönder en ruta får man betala den. Vi
väntar på ett väggbollsplank till skolgården.
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Klass 3
3:an undrar när de ska renovera skolgården? Vi svarar att vi inte kan få något
svar på detta från skolchefen, men att vi tjatar.
Klass 4
Fyran tycker att sexan är för våldsamma på fotbollen. Sexan diskuterar detta
och ser till att de spelar schysst i fortsättningen.
Om du inte spelar fotboll ska du inte vara inte på någon fotbollsplan.
De undrar vilka planer som gäller?
Förslag från Elevrådet:
* Klass 4-6 spelar på stora gräsplanen
* Klass F-3 spelar bakom den stora gräsplanen
* På grusplanen kan alla spela som vill ha lite ”snällare spel”, som inte är så
seriösa fotbollsspelare.
* Återigen en önskan att planket vid innebandyplanen ska bli högre. Cecilia
svarar att det ligger som ett ärende hos tekniska förvaltningen, men att vi
kanske måste påminna igen.
Klass 5
De vill ha inköp av nya innebandymål. De gamla börjar bli slitna och det
skulle behövas till ytterligare en plan, som då skulle kunna vara på ”lilla”
skolgården.
Klass 6
Sexan vill ha fler matråd. Det kommer ett till svarar Cecilia.
När personalen planerar temadagar vill sexan att det ska vara temadagar på
onsdagar eller någon annan dag, så det inte alltid blir på tisdagar.
De vill ha en sportdag. Elevrådet skickar tillbaka den frågan och undrar vad
som menas med en sportdag? När personalen planerar för temadagarna nästa
läsår, så kan de kanske tänka på att det finns önskemål om en Sportdag.

4. Ordf. avslutar mötet

Kalle Gustavsson
sekreterare

