Datum
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BARN- OCH UTBILDNINGS
FÖRVALTNINGEN
Vallsjöskolan
Rektor
Gunilla Rosenquist
Skolassistent
Anne Björkegren

tel. 0382-152 91
tel. 0382-152 72

Elevrådsprotokoll F-3 131004
Närvarande:
FA- Emil Hermansson, Anja Komarica Hammar
FB- Elias Karlsson, Tilda Adolfsson
1A- Lukas Lagerqvist, Alice Kilefors
1B- Lukas Svensson, Tilde Elmersson
2A- Lucia Andersson, Tala El Amsy
2B- Linnéa Böhlin, Zelda Alvehed
3A- Isak Hellerstedt, Saga Romanenco
3B- Liam Reneby, Nellie Johansson
Gunilla Rosenquist, rektor.

•

Vi började med att berätta om vad ett elevråd var och vad deras
roll är på mötet.

•

Genomgång av de klassråd man haft i klassen. Många klasser har
diskuterat om hur man ska vara mot varandra. Man ska vara
snäll, inte slåss, inte säga fula ord. De leksaker som finns ska inte
användas till krigslekar eller för att binda varandra.

•

Önskemål om nya leksaker som bollar, hopprep m.m. Alla klasser kommer att få pengar till inköp. Gunilla tar upp detta på nästa
möte med föräldrarådet. Viktigt är att man är rädd om sakerna
och att man inte glömmer ta med dem in efter rasten.

•

Det är hål i näten till fotbollsmålen. Vaktmästaren får kolla upp
om det går att laga eller om det måste köpas in nya. Det finns en
del barn som klättrar i näten. Det håller de inte till.

•

Önskemål om gräs på fotbollsplanen, fler gungor, nya klätterställningar m.m. Skolan kommer att få en tillbyggnad. Parke-
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ringsplatsen kommer att flyttas. Samtidigt som det byggs kommer skolgården att rustas upp och göras om. Det blir till vår/höst
2014.
•

Kan man någon gång indela idrottslektionen så att det blir flickorna för sig och pojkarna för sig? Många tyckte att det skulle
vara roligt ibland. Klass 1A frågar idrottslärare Lena.

•

Utvärdering av Djungelbandet. De flesta tyckte det hade varit
bra. Programmet kunde varit längre. Det var inte så mycket teater
utan mer konsert. Någon tyckte ljudet var för lågt, någon att det
var för högt. De flesta skulle gärna höra bandet igen.

•

Nästa gång kommer vi att dela upp oss i två grupper, F-1 och 23. Det var för många att vara 16 elever då alla ska komma till
tals.
Vid pennan/
Gunilla Rosenquist.

