Elevrådsmöte 20171215
# Välkomna!
# Vilka är här?
# Sekreterare
- Amell åk 6
# Föregående protokoll
- Matsituationen diskuterades. Köket kommer att mäta spill i början
av januari. Representanter från elevrådet/rektor kommer att träffa
köket i vår för att diskutera matsituationen för eleverna.
- Draperier önskas i duscharna – det har kommit upp i tjejernas
omklädningsrum, och är på väg in i killarnas omklädningsrum.
- Rastaktiviteter önskades, sker det aktiviteter på rasterna nu? – Åk
6 har ibland rastaktiviteter, dans och musik sker ofta på rasterna.
Elevrådet önskar fler aktiviteter i vår.
- Skyltar på toaletterna, får dem sitta kvar? Hur upplever elevrådet
toaletterna nu? – En liten skillnad kan märkas, trots att skyltarna
enbart suttit uppe en kort tid.
# Uppdraget till denna gång
__________________
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# Punkter från klasserna
- Samtal om toaletterna, elevrådet upplever att toaletterna
blivit lite bättre sedan skyltarna kom upp. I de yngre åldrarna
har man pratat mycket om att det är viktigt att kissa i
toaletten. På vissa toaletter har man hittat kiss i
papperskorgarna – Vilket inte är OK.
- Många elever upplever det svårt att komma in i
gaggabollplanen. Kan man hitta en enklare lösning?
Elevrådets förslag är att få dit en trappa, alternativt en grind.
Fler förslag mottags gärna!
- Ytterligare samtal om matsalen, elevrådet känner att dem
och deras klasskamrater blivit bättre på att ta ”lagom”.
Representanter berättar att dem och många klasskompisar
ibland känner att dem blir tillrättavisade på ett sätt som inte
upplevs som ok av personal i köket.
# Uppdraget till nästa gång
- God jul!
Tack för höstterminens elevrådsarbete
# Nästa möte
Onsdag 17/1 8.45-9.30
# Mötets avslutande
Avslutade mötet med en utvärdering av höstens elevrådsarbete.
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