Elevråd på Knåda skola tisdagen den 16/10 2018.
Närvarande:
Klass1: Douglas Leanders Kleven och Ruben Hagardsson
Klass 2: Wilma Söderqvist
Klass 3: Maja Elfstrand
Klass 4-5: Var borta på teater
Klass 6: Anna Östergårds och Alicia Törnberg
Klasserna har pratat om platser som kan kännas läskiga på skolan eller om man är rädd för
någon/några.
Årskurs 1-2:
o Det är inte roligt när varken yngre eller äldre barn retas och säger dumma
saker.
o Det kännas läskigt att låsa på toaletten.
o Det är inte roligt när någon av de större eleverna bestämmer på
fotbollsplanen.
o Fritids myshörna.
o När det är snöbollskrig.
o I korridoren kan någon äldre elev kännas skrämmande.
o Rädsla för att dörrar kan gå i baklås.
Åk 3 - åk 6 har inte uttryckt någon rädsla eller oro i samtalen.

Övrigt från klassråden
Klass 1:
Klass 3:
Klass 6:
-

Vi har det bra i klassen
Det ska bli roligt när vi får en ny klätterställning.
Har önskemål om nya basketkorgar, fler hästrep och rockringar.
Vill få fler filtskärmar som passar till bänkarna i klassrummet. Bra när man
vill få arbetsro och kunna koncentrera sig.
Vi önskar få nya bänkar som övriga klasser har fått.
Vi vill inte att man ska förstöra det som byggs i sanden.
Påminner om att förskoleklassen, årskurs 1 och 2 inte får vara bakom gula
uthuset.
Önskar få en klocka på skolans gavelvägg som syns från fotbollsplanen.
Önskar mer böcker med spänning för åldrarna 11-13 år.
Vi är glada för de turneringar som ordnas på skolan.
Vi tycker det vore bra om vi få gå ut och gå en stund under skoldagen.
Vi tycker att vi kan få mer mjukmackor till maten.

Chris sammanfattar:
Det framkommer att det finns oro för några av de äldre eleverna hos våra yngre elever.
Lärarna är medvetna om det, har lyssnat in och arbetar aktivt för att oron ska upphöra.
Det kommer att följas upp regelbundet. Vi har också en fadderverksamhet som kan
hjälpa till att kunna få en tryggare känsla mellan yngre och äldre elever.
Målet är att vi ska trivas tillsammans och ha roligt på rasterna.
Det finns flera önskemål om inköp. Vi får ta upp önskemålen i början av nästa år då vi
planerar att göra fler inköp.
I årskurs 6 önskas fler böcker med spänning, härligt att höra att ni läser.
Lärarna har kontakt med biblioteket så vi kan säkert lämna önskemål om böcker till
dem. Roligt att turneringarna uppskattas!
På fredag före lovet planerar sexorna att ha Disco för alla på skolan.

Önskar alla ett riktigt skönt höstlov!
Passa på och läs några spännande böcker…
Nästa elevråd är planerat till tisdagen den 4/12.

Vid anteckningarna
Chris Sommar, rektor

