
Minnesanteckningar; Elevråd Celsiusskolan F-6, 24 april, 2017 

              Alla klasser är utom åk 5 och Annikas förskoleklass är närvarande 

P1)  Ordförande Wille Lind hälsar alla välkomna till elevrådet.  

P2) Sekreterare Alice Häggblom läser delar ur föregående protokoll. 

P3) Rapport från klasserna, det här jobbar vi med just nu. 

Åk 2) Klassen  jobbar med fåglar inom no. Svenska: Läs-läxa varje vecka. 

Åk 4) Inom engelskan översätter klassen sagor, nu Hans och Greta. Sv, storybird, och Ronja häfte. 

Inom ma: division och addition. So: medeltiden. 

Åk 5)  Klassen är just idag ute på prao. (praktisk yrkesorientering) 

Åk 1) Jobbar nu med bokstaven X. Har en ny mattebok och jobbar med vikter. 

Åk 6) Tränar inför nationellaproven i engelska. Olika begrepp tränas inom no-so och matematik 

Åk 3A) Jobbar med olika religioner, inom matematik talföljder. Har börjat med nationellaprov i 

matematik. 

Åk 3B) Klassen har det bra tillsammans. Arbetar med trafik, har snart läst klart Pojken och Tigern. 

Jobbar med de sista delarna i nationellaproven. 

Förskoleklasserna)  Arbetar med siffror inom matematiken, ritar i ritboken, Tränar klockan och 

arbetar i Uggleboken. 

P5) Övriga frågor från klasserna 

Åk 3b) önskar olika rasttider. (lämnar frågan till lärarna) 

Lågstadiet önskar egen fotbollsdag. Gympa-Patrick som är med på elevrådet berättar 

att det ska bli fotbollsdag den 8 juni  på Ön för lågstadiet. 

Småstjärnorna blir den 24 maj i Aulan. Anmäl till er lärare ni som vill delta. Åk F-3 kan 

träna/få hjälp av åk 6 från den 8 maj. Tänk efter noga innan ni bestämmer med 

kompisar, har man bestämt ska man också försöka hålla det. 

P6) Rapport från Rektor 

Skolavslutning den 13 juni. I år kommer vi att var vid Hembygdsgården. 

11 maj är det öppethus på skolan 

P7) Patrick fördelar inköp. 

Utifrån klassers olika önskningar för inköp av utesaker har vi köpt in följande: 

Till F-2 sidan: Rockringar och kortare hopprep  samt en matchfotboll. 

Till 3-6 sidan: Större rockringar, längre hopprep, twistband, en match fotboll. Detta 

märks upp tydligt.  Vid F-2 sidan läggs sakerna in i förrådet, vid 3-6 sidan läggs detta 

gemensamma i gemensam låda vid personalingången. Hinkar/spadar köps in senare. 

 

Mötet avslutas rektor tackar för bra engagemang från klasserna under läsårets 

elevråd, samt bra ordförandeskap och bra sekreterare.            

   


