Elevråd på Knåda skola fredagen den 20/4 2018.
Närvarande:
Klass1: Agnes Davidsson och Emmy Magnusson
Klass 2-3: Alva Lind och Juno Jäderberg
Klass 4-5: Saga Malm och Zofia Kilianska

1. Från klassråden
Klass 1:
-

Påminner om att alla ska tänka på att prata lågmält med varandra i
matsalen, det blir trevligare och lugnare att äta då.
Vett och etikett på toaletterna. Vi har ansvar att spola och lämna toaletten i
gott skick efter varje besök.
Klassen önskar att det köps in leksaker till lekar på rasten:
Nya hopprep, rep till tyglar för att leka häst, nya hoppstyltor.

Klass 2-3:
- Vi tycker att varje klass ska ha sin egen fotboll och att de ska märkas. Det
blir lättare att hålla reda på dem då.
- Förslag om att det ska sättas plastskydd till gungornas kedjor.
- Klassen lägger till fler önskemål om inköp av leksaker:
Spadar, hinkar och bilar till sandleken.
- Locket till lådan som leksakerna förvaras i är trasigt.
- Vi tycker också det är viktigt att det inte blir för högt prat när vi äter.
- Påminner alla att ta in saker, slänga skräp och fruktskal i sopkorgarna,
inte hänga på målen.
Klass 4-5:
- Klass 4-5 lämnar ett förslag om att ha en låda nära fotbollsplanen att
förvara fotbollarna i under dagen.
- Gungbrädan behöver smörjas.

Chris sammanfattar:
Leksakerna som ni önskar kommer att köpas in. Det är roligt att så många tycker det är
roligt med hopprep, vi har alla blivit inspirerade av Hannah som arbetar hos oss och är
proffs på att hoppa hopprep! Det har varit god stämning på lektioner och på raster den
senaste tiden vilket vi alla uppskattar. Det blir bra när alla hjälps åt och ni elever är
duktiga att påminna varandra och säga till när ni tycker något är fel.

Vid anteckningarna
Chris Sommar, rektor

