Elevråd på Rotebergs skola måndagen den 10/12 2018.

Närvarande:
Klass 1: Lizzie Janelidze och Max Uddas
Klass 2: Nellie Schols och Joel Lind
Klass 3: Albin Lindh och Valter Åström
Klass 4: Linnéa Eriksson och Oscar Jonsson
Klass 5: Hannes Altberg och Adina Jonsäll Persson
Klass 6: Abazer Ahmed och Melker Rotberger

Från klassråden
Klasserna och lärarna har pratat om att vi behöver uppdatera vad som gäller för
landbandyn på skolgården, bandyregler som gäller och respekteras av alla.
Elevrådet lyssnar in synpunkter från alla klasser och diskuterar. Vi kommer fram till
följande regler:
 Inga höga klubbor får förekomma, slag nedanför knäna.
 Målvakterna ska stå upp framför målen med klubba i handen för att minska
risken att målvakten utsätts för slag. Det blir en ny regel för i år.
 Man får inte stoppa bollen med hand eller hög klubba.
 Olika spelplaner för låg- och mellanstadiet.

Övriga frågor:
Klass 1:
- Det är för pratigt på maten tycker klass 1, påminner alla att prata tystare vid
borden.
- Man får inte böja gafflarna.
Klass 3:
- Det blev bra med den nya disken i matsalen, bättre ordning att hämta mat och
grönsaker, bröd och mjölk. Trevligare.
- Näten på vissa målburar behöver lagas.
- Det har blivit bättre på rastlekarna under hösten, det är roligt och mindre med
bråk.
- Vi vill att skolan köper in spadar som håller för att bygga med snö.
- Vi vill att skolan köper in och lånar ut låneklubbor.
- Vi önskar få handbollsbollar och några basketbollar till våren.
- Bra med bestämda spelplaner för låg- respektive mellanstadiet.
Klass 5:
- Undrar om klass 4 kan gå och tvätta händerna tidigare före maten då de är så
många. Det skulle vara bättre för klass 5 som då skulle få gå i rätt tid.
- Kan vi använda fotbollsvästarna till bandyn? Bra för lagindelning.
- Duscharna känns inte bra, man får trycka ofta för att få vattnet att rinna en längre
stund.
- Toaletterna skulle behöva fräschas upp särskilt de vid fritids och den vid
matsalen.
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Det är inte ok att pojkarna går in till tjejernas omklädningsrum.

Klass 6:
- Vill att elevrådet kommer fram till gemensamma bandyregler, se ovan!
- En tennisboll till varje klass.
- Skolgården måste sandas när det blir isigt och halt.

Chris sammanfattar:
Vi har kommit överens om gemensamma bandyregler. En ny regel är att målvakten ska
stå upp med klubba framför målet för att undvika skador.
Bandyreglerna får tas upp i varje klass, det är viktigt att alla respekterar reglerna.
Rektor kommer att prata med AEFAB om att vi behöver få duscharna kollade, skolan
behöver också få vissa gamla toaletter renoverade liksom de har fått på Lillboskolan.
Rektor pratar med lärarna om elevernas önskemål om inköp av spadar, klubbor, bollar
mm.
Fotbollsvästarna kan användas till bandyn också. Vi behöver se över målburarna och
laga nät som är trasiga.
Snöbollskastning är förbjudet på skolgården.
Roligt att ni trivs med nya disken i matsalen, kom ihåg att den stund vi äter ska vara en
trevlig stund, man får småprata med sina bordsgrannar men inte för högt, då blir det inte
trevligt.
Rektor pratar med fyrans lärare om tiden för att tvätta händer och med femmans lärare
om hur det fungerar.
Allt gott, nu väntar snart jullovet!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Vid anteckningarna
Chris, rektor
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