Elevråd på Knåda skola tisdagen den 12/2 2019.
Närvarande:
Förskoleklassen: Majken Johansson och Wilgot Eckard
Klass1: Helmer Axelsson och Ruth Klanga
Klass 2: Wilma Söderqvist
Klass 3: Maja Elfstrand
Klass 4-5: Zofia Kilianska och Karin Elfstrand
Klass 6: Ellie Leanders och Wilgot Axelsson

Från klassråden
Förskoleklassen:
Vi hälsar förskoleklassens representanter välkomna till elevrådet!
Det är första gången de är med.
Klass 1:
-

Tänk på att inte gömma leksaker ute.
Alla som vill får vara med i lekar och spel.
Man får inte förstöra för varann.
Vi önskar längre raster.
Vi önskar få köpa in käpphästar.
Alla ska vara snälla!

Klass 2:
- Roligt med skidspår och att åka skidor, får vi åka på rasterna?
- Påminner om att alla ska ha hjälm på isen!
- Viktigt att rastvakterna har västar på sig så att vi vet och att de går runt på
olika ställen på skolgården.
- Var rädd om skolans saker så att de håller länge.
Klass 3:
-

Vi önskar fler metallspadar.
Vi vill ha skydd till låneskridskorna.
Gungbrädan behöver ses över , smörjas och byta däck till våren.
Fler lånehjälmar och lånebandyklubbor.
Kom ihåg att vara rädd om skolans saker.
Vi önskar att det blir fler utflyksdagar.

Klass 4-5:
- Fotbollsnäten börjar gå sönder på något ställe. OBS! ingen får hänga och
klättra i näten!
- Kul med skolans turneringar, vi önskar en turnering i basket också!
- Önskar få byta ut några låtar på Storsjung. 4-5:an har några förslag.
” Hej, jag heter Måns , Rosa helikoptern, Fuldans och Jätteirriterande låt.”

Klass 6:
-

Önskar få lämna förslag på nya låtar till Storsjung!
Går det att få en högtalare så att det hörs ner till bandy/fotbollsplanen?
Låneskridskorna behöver slipas.
Maten kan ibland ta slut, vi får då vänta på att få mat som lagas till. Det
känns inte bra.
Önskar få mer melon till lunchen!
Önskar få en annan ostsort ibland, tunnare med hål i.
Vi tycker att vi kan få brottas på rasterna.
Kan vi få ha kepsar på oss inomhus?
Vi saknar Lars och Wilma som följde med oss till Celsius.
Se över handbollar/bollarna., att de är pumpade.
Vi önskar få ett sexans rum.

Chris sammanfattar:
Det är roligt att skidspåren uppskattas! Alla som vill får åka skidor på rasterna men då
måste man klara att ta på och av pjäxor och skidor själv. Passa på så länge vi har snön
kvar!
Det går bra att lämna förslag till Storsjung, lämna era förslag till Anna.
Jag är glad att ni säger att det är viktigt att vara rädd om de saker skolan köper in.
Då kan vi köpa in saker när vi vet att ni är rädd om dem och att ni tar in sakerna.
Några nya önskemål kommer upp, bl a käpphästar! Bra förslag.
Vi planerar att ha några utflykter i vår. Förslaget och önskan om en basketturnering
lämnar jag vidare till lärarna.
Jag kommer att prata med Helen i köket om sexans önskemål om maten och att den
inte får ta slut.
Sexan kommer att få ett”eget” rum, Gustav får berätta om det.
Vi har tidigare kommit fram till att vi inte tillåter brottning på rasterna då det lätt går
över styr och det kan bli skador. Inga kepsar inomhus.

Vid anteckningarna
Chris Sommar, rektor

