ELEVRÅDSMÖTE ÅR 4-6 140123
Närvarande: 4a William och Maja
4b Lukas och Moa
5a Tobias och Emma
5b Hanna
6 Arijana och Sebastian
1. Vi pratade om ombyggnationen och vad som ska hända med
skolgården. Elevrådet framför igen att vår skolgård har
synnerligen stort behov att rättas till. Vi vill vara delaktiga i
projekteringen. Det är viktigt att även mellanstadieeleverna får
”lekutrustning” som passar vår åldersgrupp. En fotbollsplan( typ
den som finns på Hofgård) står högt på önskelistan.
2. Toaletterna. Vi pratade även denna gång om toaletterna.
Eleverna upplever det som mycket jobbigt att vissa toaletter är
så smutsiga och illaluktande att de inte kan gå på dem. Detta
beror på att vi nu är fler elever(50-55elever) på skolan och
städpersonalen har inte mer tid att städa ändå. De toaletter
som främst skulle behöva städas två gånger/dag är; toaletten
andra våning stora huset. Den används av klass 5a, klasser som
har bild, fritidshemmet Boken och eleverna år 1-2 som har
samlad skoldag.
Det förekommer att elever går hem för att gå på toa eller
”håller sig” hela dagarna. Det vet ju alla att man inte mår bra av
det.
De andra toaletterna som är smutsiga är de utanför matsalen.
Där är lukten ofta så dålig att det är motbjudande att gå in
där, i alla fall när det är mellanstadiets mattid.
Kunde inte dessa toaletter få städas två gånger
/dag!?
3. Omklädningsrummen vid gymnastiken. Vi vill ha väggar eller
draperier mellan duscharna. Man känner sig väldigt utelämnad i
det kala öppna duschrummet. En del elever duschar inte bara
för att det är så otrivsamt. Vi vill också ha handduschar istället

för duscharna högt upp i taket. Vi vill ha hyllor att ställa
schampoflaskor på i duschen. Vi vill också ha handdukshängare
vid duscharna.
Knappen för att få igång hårtorken i pojkarnas omklädningsrum
sitter så högt så att eleverna inte når den.
4. Vi tycker det är tråkigt att elever på skolan (eller andra) river
ner sargen runt innebandybanorna.
Vi skickar vårt protokoll även till skolchefen, chefen på tekniska
och chefen för skolans städ. Vi vill gärna att ni hör av er till oss!

Vi har vårt nästa möte sista torsdagen i februari.

På elevrådets uppdrag Iréne

