Elevråd på Knåda skola tisdagen den 12/2 2019.
Närvarande:
Förskoleklassen: Majken och Wilgot
Klass1: Helmer och Rut
Klass 2: Wilma Söderqvist
Klass 3: Maja Elfstrand
Klass 4-5:
Klass 6: Anna Östergårds och Alicia Törnberg

Från klassråden
Klass 1:
-

Kul att jobba i matteboken.
Kul med engelska och att skriva på engelska.
Roligt med ny klätterställning.
Påminner alla om att vara tysta och lugna i korridoren när det är lektioner.
Det har hänt att det försvinner saker från ettans klassrum, det är tråkigt.
Det är kläder kvar i omklädningsrummen när vi har idrott, några glömmer att
ta med sig.

Klass 2:
- Klass 2 tar upp att det är flera som gömmer leksaker ute. Det är inte ok alla
ska ta med sig saker in.
- Ett förslag att bygga en läktare vid fotbolls/skridskoplan, för att få pengar till
det kan skolan ha loppis.
- Viktigt att alla som vill får vara med i lekar och spel på rasterna, men man
får inte vara dum och förstöra.
Klass 3:
- Alla känner sig trygga och har det bra i klassen.
- Gungbrädan behöver smörjas.
- Vi önskar få några pulkor inköpta samt fler spadar och hinkar.
- Vill få blått skydd till kedjorna på gungorna.
Klass 4-5:
- Vi vill ha dans som avbrott på lektionerna.
- Nya tuschpennor behöver köpas in till klassen.
- Fotbollar behöver pumpas.
- Vill inte att elever leker och stör spelmatcher.

Chris sammanfattar:
Roligt att ettan tycker om engelska och att jobba i matteboken! Det är viktigt att alla
som vill får vara med och leka på rasterna, däremot ska man inte hoppa in och störa
eller sabotera matcher eller lekar. Viktigt att vara en juste kamrat då blir allt roligare
och man blir en uppskattad kamrat som man vill leka med.
Kul att klass 4-5 vill prova på dans som paus i skolarbetet. Några inköp föreslås,
pulkor, spadar och hinkar mm, jag tar upp det med lärarna.

Nu är det bara några dagar till jullovet och Elevrådet önskar alla en riktigt
GOD och GLAD JUL!

Vid anteckningarna
Chris Sommar, rektor

