Elevrådsmöte 20180117
# Välkomna!
# Vilka är här?
# Sekreterare
# Föregående protokoll
- Matsituationen – Köket har föregående och denna vecka
mätt vikten på hur mycket mat via kastar. Kökspersonalen
kommer att markera resultatet via ”smileys” uppsatta i
matsalen. – Detta kopplat till att många elever som äter
senare upplever att maten inte alltid räcker till, och att vi
stundtals slänger för mycket mat.
- Vi har på skolan bildat ett matråd, Rektor kommer att kalla till
möte under vårterminen.
- Många elever upplever det svårt att komma in i
gaggabollplanen, detta kommer vaktmästargruppen att titta
på i vår.
- Toaletterna i skolan upplevs som trevligare, planscherna som
vi gjorde i höstas får sitta kvar!
# Punkter från klasserna
- Vi samtalar om att några elever upplever att man ibland retar
varandra på grund av klädsel, representant berättar att i
vissa länder har alla elever skoluniform.
- Vi efterlyser att salladsbuffén ibland är upplagd separat. Dvs.
sallad för sig och gurka för sig, denna reflektion kommer att
skickas med matrådet.
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- Skolstarten upplevs som bra. Men vi vill uppmärksamma på
att inte springa i matsalen. Vi vill även uppmärksamma
varandra på att det lätt blir stökigt och hög ljudvolym i våra
kapprum, det är mycket kläder som ska av och på.
- Åk.5 Vill anordna regelbundna rastaktiviteter - vilket vi ser
fram i mot!
- Toaletterna i skolbyggnaderna känns trevligare berättar
representanterna, dock upplever många att toaletterna i
matsalen inte känns lika trevliga. Påminn varandra om att
spola efter sig, kasta pappershandduken i papperskorgen
osv.. Vi tar även med oss reflektionen till matrådet och de
personer som arbetar i Södermalmshemmet.

# Omröstning, klätterställning.
# Uppdraget till nästa gång –
Vid nästa möte kommer vi ha en laget runt runda, se till att ni har
haft klassråd innan och skicka med era representanter
anteckningarna från era klassråd.
# Nästa möte
Tisdag 13/2 kl. 8.45 – 9.30
# Mötets avslutande
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