Anteckningar elevrådsmötet den 29 sep
2017
1) Arbetsmiljö och elevsamverkan
Ordningsreglerna
De nya ordningsreglerna gäller ännu inte. De gäller från det att KLf delar ut de nya
reglerna.
Ha keps: Får ha keps i matsalen
Tuggummi: Gör inget om du glömt att slänga det. Du får inte tugga på lektionstid.
Läraren blir inte arg, spotta ut det i papperskorgen.
Godis: Inget på lektioner
Fika: Får ätas i elevcafet
Mobil i matsalen: får ha den men sitt inte kvar länge
Snöbollskrig: Inget snöbollskring alls
Musik på lektionerna: inte bestämd än, lutar mot musik på paddor
Fotboll i sporthallen: inget spelade i sporthallen
Energidricka: Ingen energidricka på skolans område inte heller på friluftdagar
Frukost: ingen frukost på lektionerna. Frukost äts i matsalen
Arbetsmiljöfråga från rektorn: Hur är kvalitén på rasterna? Vad skulle skolan
kunna göra för att era raster skulle få en högre kvalité: Eleverna pratar här om för
korta raster mellan lektioner. Rektor förklarar att det inte raster mellan lektioner.
Tiden är förflyttningstid.
2) Info från rektorn
Skolfoto, hela elevrådet fotas torsdag vecka 40 klockan 10:40. Alla
elevrådsrepresentanter.
Sofia från matsalen informerar om att det slängs för mycket mat. 20 kg mat om dagen.
Om vi kan minska matsvinnet till 15 kg/vecka kommer skolans kök kunna bjuda på
önskelunch VARJE fredag.
Sofia önskar att alla som äter frukost ställer upp stolarna efter sig.
Sofia ber elevrådsrepresentanterna fråga i klasserna: Hur många är vegetarianer? Hon
behöver uppgifterna för att anpassa den vegetariska kosten. Bara de som enbart äter
vegetariskt ska svara på denna fråga.
Sofia uppmanar: ät inte av tex bröd som är glutenfritt eller laktos om du inte är gluten
eller laktosintolerant.

Samuel berättar om skola 1, f-6 för ca 500 elever, vill ha ett nytt namn till Skola 1:
·
·
·

geografiskt läge
lokal historia eller
eget val (valfritt)

3) Dialogfråga:
Mötets dialogfråga gäller ordningsreglerna. Se ovan.

4) Elevrådsrepresentanterna får i uppdrag:
· fråga i klasserna vad de vill att skolan köper in i för att göra rasterna roligare
och aktivare.
· Namn till skola 1, geografiskt läge, lokal historia eller egetval
· Vilka äter vegetariskt?
5) Laget runt och övriga frågor:
Arbetsmiljö:
o Sargen vid innebandyplanen behöver fixas. Önskemål finns också om annat
underlag. Rektor har meddelat vaktmästaren detta.
o Otrygga platser: trädörren där en del elever röker, utanför musiken på baksidan
där elever röker, utanför matsalen.
o Elevernas skyddsombud kräver mätningar av temperaturen i klassrummen,
som upplevs som kalla.
o Eleverna önskar att värmen i duscharna ska höjas.
o Eleverna önskar frukostkupong som föräldrarna kan köpa. Detta är framfört till
sofia i matsalen.
o Eleverna önskar använda fotbollsplanen utanför NO:n för rastaktiviteter. De
vill också kunna använda målen. Rektor har lyft frågan med Hellen Wallén.

