Elevrådsmöte den 21 mars 2016
Närvarande:
Hilma Kraft Hernegård och Vincent Trofast, F-klass
Max Isaksson och Tuva Antonsen, klass 1
Maia Gustavsson och Emil Fransson, klass 2
Gustaf Junge och Evelina Norén, klass 3

Allan Magnusson och Engla Stenhoff, klass 4
Therese Bahls och Kalle Gustavsson, klass 5
Edvin Fransson och Simon Wilhelmsson, klass 6
Cecilia Alexiusson, rektor

1. Ordf. Edvin öppnar mötet och hälsar alla välkomna
Till sekreterare väljs idag Simon Wilhelmsson

2. Centrala elevrådet
Emilia tar med sig till centrala elevrådet att lågstadieeleverna på Stockaryds skola vill ha skalad
potatis och mellanstadieeleverna vill ha oskalad. Har tagits fram i en röstning i klasserna.

3. Genomgång av förra protokollet
- Maten har vägt vid ytterligare några gånger, sedan vi hade den veckan där vi skulle väga varje
dag. Det slängs lite mat och det är väldigt bra att det är så.
- Disco kommer föräldraföreningen att ordna den 7 maj på Tallbacken. Inbjudan kommer med
månadsinfon hem i april månad.

4. Nya elever till skolan – asylsökande
Det kommer att komma ca 20 nya elever till Stockaryds skola. Vi pratar om vad man ska göra
för att de ska känna sig välkomna till vår skola.
– Man ska vara snälla mot de nya eleverna.
– Man kan visa nya lekar
- Man kan hälsa på dem när man går förbi dem – man säger hej, även om de inte förstår svenska
De nya eleverna är asylsökande och de vet inte om dem kommer få vara kvar i Sverige. De
söker asyl och får de det, så får de vara kvar.

5. Jubileum - Stockaryd 60 år
Stockaryds skola fyller 60 år. Lärarna i klasserna har sagt till eleverna att de kan försöka och ha
på sig kläder som man hade för länge sedan på onsdag 23/3.

6. Fotbollsplanen
Ingen får vara på fotbollsplanen till någon vuxen säger att det är okej igen. Gräset måste få gro,
så att det blir en fin fotbollsplan om någon månad.
De allra flesta har lyssnat på förbudet, men några hade inte förstått att man inte fick vara där och
leka.

7. Klassernas ärenden
Klass 1
När klasser bygger med sanden får ingen förstöra det under tiden de jobbar med bygget.
Klass 2
* Klass 2 säger att det är äckligt på toaletterna bredvid slöjden. Vi diskuterar vad det beror på,
eftersom de städas varje dag. De är små och papperet sitter på en annan vägg än handfatet. Då
droppar det vatten på golvet och då kanske många tror att det är kiss, men det är förmodligen
bara vatten. Ett tips är att putta pappret långt ner i papperskorgen, så att det inte hamnar på
golvet, för det blir ju blött då.
* Klass 2 vill ha nya gungor till skolgården. Skolgården kommer att göras iordning så
småningom – kanske i samband med renovering.

Klass 3
* Klass 3 vill ha kall sås till fisken. Frågan får trean spara vi till matrådet.
* Klass 3 tycker att det är för hårda tag på innebandyplanen. OBS! Viktigt att man håller sig till
de regler som är bestämda. Man får inte hitta på egna regler till innebandy.
Gå gärna igenom reglerna igen om man inte kommer ihåg dem. Elevrådet föreslår att vi ska dela
på de olika planerna så här:
– På grusplanen spelar 4-6 fotboll.
– På lilla gräsplanen bakom grusplanen spelar F-3.
– På baksidan spelar F-3 och på framsidan 4-6 innebandy.
F-3 får vara på framsidans innebandyplan på egen risk.
* Treorna uppmärksammar att det har blivit ett bättre språk på skolan och att man inte alls ofta
hör att någon säger ”fula” ord. Tack till alla!
Det har blivit ett mycket, bättre språk.
* Treorna vill ha rastskoj på alla raster, nu är det bara på långrasten. Cecilia kolla upp om det är
möjligt att ha det på fler raster.
Klass 4
* Klass 4 undrar om de kan få en soffa i entrén, att användas till de elever som kommer tidigt
med bussen. Cecilia svarar att det inte kommer att sättas upp någon soffa i entrén till
bussbarnen. Däremot får man gärna använda de soffor och bänkar som finns i korridorerna
medan man väntar.
* Förslag om att köra fotbollsturnering för klass 4-6 när det går att vara på fotbollsplanen.
Rektorn föreslår att man kan planera tuneringen på elevens val-tid i så fall.
Klass 5
* Klass 5 vill inte att innebandybollarna ska rulla under planket och vill att nytt plank sätts upp.
Cecilia berättar att hon har anmält detta som ett ärende till tekniska och hoppas att de kommer
att laga eller sätta dit ett nytt nu i vår.
* Klass 5 vill inte att man spelar sexan mot resten på fotbollsplanen. Nya lag görs varje måndag.
Alla som vill vara med på fotboll ska komma första rasten på måndagen och sen får de lagen
gälla hela veckan.
Klass 6
Klass 6 kommer att ordna en melodifestival i maj månad, när alla nationella proven är gjorda.
De har gjort en film där alla instruktioner är med. En elev ifrån klass 6 kommer att komma till
alla klasserna med en anmälningslapp och en länk med filmen kommer till klassföreståndarnas
mail.

8. Edvin avslutar mötet

Simon Wilhelmsson
sekreterare

