Anteckningar elevråd den 30 aug 2017
1) Arbetsmiljö och elevsamverkan
Ordningsreglerna
Frågor: Gäller snus och rökning även lärare? Vara i sporthallen på rast, angående rast på 60
minuters lektioner,
Stryk: tuggummiförbudet, energidrycksförbudet, man borde få äta i elevcafét,
mobiltelefonförbudet i idrotten, förbudet mot mobil i fickan, om var man får äta, fika osv,
kepsförbud under lektionstid,
Lägg till: en regel som förbjuder snöbollskrig, en regel som förbjuder skateboard och cykling
i skolans lokaler, om man väntar telefonsamtal säger man detta till läraren, vid halsont bör
halstablett få ätas, kraftfullare åtgärder mot rökandet
MOBILFÖRBUDET GÄLLER OCKSÅ LÄRARE
Inlämnat anteckningar till rektor inför elevrådet: 9B3, 9A2, 9B2, 9a1
8b1, 8b3, 7B3

2) Info från rektorn
Frukosttider: 7.40 – 8.10 samt 9.00 – 9.30 går ej att köpa något efter 10
Elevcafét: öppnar tidigast i slutet av september.
Biblioteket. Öppnar tidigast i slutet av september.
Man får inte ta med maten ut till elevcafet, fast det är fullt i matsalen. Ät på utsatt
lunchtid.
Sara Karlsson informerade om Rädda Barnens arbete med att bevaka att elever släpps
in i beslutsfattande frågor och får göra sina röster hörda.
3) Dialogfråga:
Mötets dialogfråga gäller ordningsreglerna.
Lärare får inte heller röka eller snusa på arbetstid
Om man ska vara i sporthallen under rast ska man ha med en vuxen
Om man vill ha en ben-sträckare i 5 min, ta det med din lärare
Tuggummi: kleta inte under bord, gå och släng det i soptunnan, får ej ha tuggummi
Energidricka: vill inte att elever dricker det eller äter godis under skoltid pga att man blir trött
o olärbar i slutet av skoldagen
Fika som man köper i elevcafet, äts i elevcafet

Mobil: mobil på idrott kommer man inte få ha, blir oro när man har mobil i
omklädningsrummet
Kepsförbud: kommer inte ändras
Snöboll: om alla är med på det är det okej? Nej! Inget snöbollskrig.

Du får ha med dig mobil till lektion om du väntar dig ett viktigt samtal, säg till läraren innan.

4) Tillbaka från klasserna:
Elevrådsrepresentanterna komma under nästa vecka att få ut en reviderad version av
skolans ordningsregler. Denna version ska representanterna gå igenom i klasserna och
rösta om huruvida reglerna ska antas eller inte. Majoritetsbeslut gäller från klasserna, men
rektor.

5) Laget runt och övriga frågor
Går det sänka ljudnivån på brandlarmet i trapphuset. Risk för hörselskador.
Red ut med lärarna vad som gäller kring mobiltelefoner och musik på lektionerna.
Utred om eleverna kan få ha Spotify på paddan.
Öka rastvaktsaktiviteten i elevcafét.

