Minnesanteckningar från Elevrådet 20190517
# Välkomna!
# Sekreterare
# Föregående protokoll
Vi pratade om vissa delar av trygghetsenkäten, vi pratade om
trivseln/upplevelsen på skolan, i matsalen, i omklädningsrummen
och på fritids.
# Uppdraget till denna gång
Hur fungerar det för er klass i matsalen? – Matsituationen ser
fortfarande olika ut för olika klasser, många klasser upplever att
det är lugnt, medan andra klasser menar att det är hög ljudvolym
och mycket spring. Vi får fortsätta jobba i våra klasser för att få till
en trygg stund för samtliga elever.
Glädjande är att elevrådet upplever att maten inte längre tar slut
för de klasser som äter senare.
Matrådet som var planerat 24/4 blev inställt.
Hur upplever ni det på fotbollsplanen? – Elevrådet berättar att det
fortfarande saknas vuxna på fotbollsplanen, eller att vuxna inte är
aktiva/ser vad som händer. Representanter berättar att dem är i
behov av mycket stöd vid fotbollsplanen, elever i lågstadiet menar
att de ofta blir bortputtade från fotbollsplanen av äldre elever.
Elever i lågstadiet menar att dem sedan gaggabollplanen
flyttades inte har någonstans att spela fotboll. Elevrådet har en
förhoppning om att man kan spela fotboll över klassgränserna på
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fotbollsplanen, vi vuxna behöver stötta och hjälpa eleverna att få
till fotbollsmatcher över klassgränserna.

# Förslag på grusplanen
Vi har fått en förfrågan från kommunen ang. grusplanen.
Parkenheten har planer på att förändra. Elevrådet funderade och
tog fram en del förslag på vad man kan använda grusplanen till
och hur den kan utformas… Anders tar det vidare.
#Punkter från klasserna
Soptunna saknas utanför kojan. Eleverna berättar att många
slänger skräp under trappan och i buskarna.
Klassuppsättningar av källsorteringspåsar är inköpta, vi ska bli bäst
på att källsortera!
Representanter berättar att dem tycker att det är synd att
Gaggabollplanen flyttades, många yngre elever tycker det är
svårt att vara på fotbollsplanen (se ovan ang. fotbollsplanen). Vi
pratade om varför den flyttades och representanterna förstod det.
# Utvärdering av årets elevrådsarbete.
# Mötets avslutande
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