Elevrådsmöte 20171024
# Välkomna till läsårets första elevråd!
# Vilka är här?
# Sekreterare
Alissa åk.6
# Föregående protokoll
- Trafiksituationen och trafikreglerna runt skolan –
Övergångställe markerat mellan skolgården och
södermalmshemmet. Vi fortsätter hålla koll på trafikläget runt
skolan.
- Halloweendisco 27/10 Sexorna informerar, inbjudningar har
gått ut.
- Trivsel och trygghet – Elevrådet gör en trygghetsvandring
digitalt: På fotbollsplanen uppger representant att det ofta
uppstår konflikt och att barnen får lösa konflikterna själva.
Beslut på att elever inte ska vara vid cykelstället och
källartrappan finns? Är detta något som måste
förtydligas/revideras i personalgruppen? För vi upplever att
det är många barn där och leker.
Samtal om att vuxna som finns ute på raster har olika
uppdrag beroende på vilka elever man arbetar med, men
alla vuxna ska bemöta elevers frågor, ev. oro och
funderingar. Men situationen den vuxna befinner sig i kan
göra att man inte kan hjälpa till omedelbart.
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Trygghetsveckan uppskattas, mycket roliga aktiviteter på
skolan och i de olika klasserna.
# Uppdraget till denna gång
Hur fungerar matsituationen för din klass?
Matsituationen har diskuterats i samtliga klasser, och vid laget runt
samtalar vi om hur läget ser ut för de olika klasserna.
De klasser som äter senare blir ibland utan eller regleras kraftigt i
hur mycket dem får äta. De klasser som äter tidigare har diskuterat
vikten av att inte kasta så mycket mat. Det sitter för närvarande
skyltar i matsalen som anger att vi kastar för mycket mat.
Elevrådet önskar att vi tillsammans hjälps åt att inte kasta så
mycket mat för att det ska räcka till alla elever på skolan.
Personalen i matsalen kommer att göra en mätning av hur mycket
mat vi slänger i början av December, den mätningen vill vi ska
visa att vi inte slänger så mycket mat, eller hur?! – Hjälp eleverna!
Maten har vid tillfällen varit sen, vilket gör att det pressade
matschemat blir än mer pressat, vuxna på skolan behöver hålla
kontakt med varandra för att minimera stressen hos dem som äter
men också den långa väntan som uppstår i kapprummet.
Elever har uppmärksammat att många springer i och utanför
matsalen. Det är många elever som ska samspela och samsas i
och runt matsalen, krockar och oro kan lätt uppstå när det blir
spring och bus i och runt matsalen. Elevrådet önskar att vi inte
springer och busar i matsalen, det får man göra på skolgården.
# Punkter från klasserna
- Efterlyser nya nät/kedjor till basketkorgarna. Samt att en av
basketplanerna målas ut med linjer.
- Representanter efterlyser regelbundna rastaktiviteter.
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- Rörigt i ombytet innan/efter idrotten, representanter känner
sig stressade för att andra klasser/fritids kommer in i
omklädningsrummet när man byter om och ska duscha.
Draperier önskas i samtliga duschar.
- Representanter önskar att man ser över skolmöblerna, i vissa
klassrum är bänkar och stolar i dåligt skick.
- # Uppdraget till nästa gång
Vi ska vid nästa tillfälle göra ett arbete runt toaletterna som i flera
år nu upplevts som stundtals motbjudande.
Laget runt rundan som vi ofta har på elevrådet kommer då inte att
ske.
# Nästa möte
Måndag 20/11 kl. 8.45 – 9.40
# Mötets avslutande
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