Elevråd på Rotebergs skola måndagen den 11/2 2019.
Närvarande:
Klass 1: Morris Höglund och Alma Widarsson
Klass 2: Lilly Edeborg och Alice Johansson
Klass 3: Viggo Löf och Marcus Karsbo
Klass 4: Nils Vest och Livia Altberg
Klass 5: Simon Karsbo och Linus Vikström
Klass 6: Linnea Haraldsson och Filippa Lönngren

Chris följer upp föregående elevråds anteckningar.
AEFAB har sagt att vi ska få duscharna uppfräschade och de äldsta toaletterna vid
fritids och förskoleklassen. Det ser vi fram emot och att det inte ska dröja alltför länge.
Det har gått bra med den nya bandyregeln för målvakterna, ingen har skadat sig.

Från klassråden.
Den här gången var det årskurs 2 och 3 som hade saker att ta upp i elevrådet.
Klass 2:
- Önskar få bättre och mer hållbara spadar till att ha i snön.
- Vill att skolan köper in mer leksaker till utelekar; tennisbollar, hopprep som är
lite mjukare, madrasser lika som fritids har.
- Det finns en bana på skolgården att åka med madrasser som fritids använder, vi
vill även få åka på raster. Vi kan ta med egna hjälmar. Får vi låna fritids
madrasser?
- Tvåan lyfter fram att alla ska tänka på att vara snälla mot varandra, ingen får
mobba någon, säga dumma saker eller slåss.
Det är allas ansvar.
Klass 3:
- Föreslår att skolan skaffar låga träsargar till bandyplanen, bra när man spelar
bandy.
- Vi tycker att låg- och mellanstadiet kan turas om med de små och stora målen
på landbandyn.
- Det är trångt på hyllkrokarna på lågstadiets del, fattas det krokar och hyllkorgar?
- Trean får inte plats med uteskorna på deras skohylla, får lov att ställa skor på
tvåans hylla.
Chris sammanfattar:
Jag kommer att ta upp önskemål om bättre spadar och fler uteleksaker på nästa möte
med lärarna. Efter det mötet kan vi eventuellt göra en beställning.
Vi får också prata om träsargar och madrasser. Kan stjärtlappar vara ett bra alternativ?
När det gäller kläd- och skohyllor får jag kolla upp om vi kan göra någon förbättring för
bättre plats.
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Femmans representanter säger att lågstadiet kan vara med och spela på planen med de
större målen. Det är svårt att ha de mindre målen när större barn spelar. Treorna kan
vara med mellanstadiet som har de större målen tycker femmorna som en god lösning.
Passa på och ha kul i snön!
Nästa elevråd blir i april.
Vid anteckningarna
Chris, rektor
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