Elevråd på Knåda skola måndagen den 25/9 2017.
Närvarande:
Klass1: Agnes Davidsson och Emmy Magnusson
Klass 2-3: Alva Lind och Juno Jäderberg
Klass 4-5: Anna Östergårds och Emma Helmersson
Klass 6: Lisa Abrahamsson och Hilda Arvidsson

1. Från klassråden
Klass 1:
- Klassen har pratat om otrygga platser på skolan, inne eller ute. Ingen i klassen
känner sig otrygg någonstans.
- Det fungerar bra med toabesöken.
- Det är viktigt att det är arbetsro på lektionerna och matro. Om alla tänker på det
blir det bra, glömmer någon bort sig får lärare eller en kamrat påminna.
Det kan lätt bli för högljutt i matsalen, det är många som äter samtidigt.
Klass 2-3:
- Det vore bra med plastskydd för händerna på gungornas kedjor.
- Klätterställningen är trasig på flera ställen.
- Går det att smörja hoppstyltorna? Det låter så illa om dem.
- Klassen önskar få en basketkorg uppsatt på någon bra plats på skolgården.
- Påminner alla att vara rädd om låneklubborna och landbandymålen. Sitt inte på
landbandymålen, då går de sönder!
- Skolan har fått nya hopprep. De är inte bra när man använder dem till att leka häst
eller binda med då går de lätt sönder.
Klass 4-5:
- Vi vill få brickorna tillbaka. Alva och Juno berättar då att nya mattanten Helen
sagt att alla får ta brickor när det är soppa. Bra tycker alla i Elevrådet!
- Klassen tycker att det kan serveras fiskpudding oftare.
- Vill att det köps in spadar till sandlekarna.
- Önskar åkmadrasser till vintern, lika som de har på Alfta skolan.
- Skolans turneringar uppskattas mycket och det är viktigt att de får återkomma,
gärna fler!
- Påminner om att alla måste städa bättre efter sig i omklädningsrummen, både på
flickornas och pojkarnas. Det hänger också mycket på krokarna som inte tas bort.
Det känns inte trevligt och det blir svårt att hitta en tom plats att hänga kläderna
på.
Klass 6:
- Det behövs en ny duschskrapa inne i pojkarnas duschrum.
- Det är mycket bättre arbetsro nu i klassen.
- Bra att Helen bytt till riktiga smörknivar!

-

Tycker att det skulle vara bra med en ”kompissol” i alla klassrum och att man går
igenom klassens regler.

Chris sammanfattar:
Då har vi börjat ett nytt läsår och haft första Elevrådet. Det är bra för mig som rektor
att få träffa representanter från alla klasser och höra vad ni tycker om skolan.
Jag blir glad att höra att våra elever i klass 1 känner sig trygga och inte känner sig
oroliga för någon plats eller något annat på skolan. Faddrarna har fungerat mycket bra!
Elevrådet lyfter fram några saker som de vill få inköpta till rasterna; spadar till sanden,
rockringar, åkmadrasser till vintern och en basketkorg.
Elevrådet föreslår att det köps in något slags rep till tömmar/tyglar att kunna leka häst
med istället för att använda hopprepen.
Skolan kommer att få en helt ny klätterställning, det har vi blivit lovade av
kommunen.
Elevrådet påminner alla att vara rädd om skolans leksaker och bollar. Viktigt att
plocka in dem.
Ska vi komma överens om att någon klass får ansvaret att se över att alla saker
kommer in sista rasten på dagen? Klasserna kan turas om.
Jag pratar mer om det med lärarna och ser om vi kan finna någon bra rutin.
Nästa Elevråd är måndagen den 27/11.

Vid anteckningarna
Chris Sommar, rektor

