Elevråd på Knåda skola tisdagen den 14/5 2019.
Närvarande:
Förskoleklassen: Majken och Wilgot
Klass1: Helena och Wilma
Klass 2: Wilma och Nellie
Klass 3: Maja
Klass 4-5: Svea och Tora
Klass 6: Anna och Ellie

Från klassråden
Förskoleklassen:
- Vi har det bra i förskoleklassen.
- Vi får lära oss nya saker.
- Vi vill ha bättre ro på jobbarstunderna, vi måste tänka på det.
- Vi vill ha en studsmatta.
- Gungbrädan är trasig och måste lagas eller att vi får en ny.
- Vi vill ha mer gympa och rast.
- Vi vill ha mer faddertid.
- Det ska bli kul att börja i ettan.
- Disco oftare.
Klass 1:
- Det är kul att jobba om kroppen.
- Vi har det bra i klassen.
- Det är kul att leka i sanden.
- Vi önskar nya sandleksaker, mer häst-rep, en klättervägg och plastskydd till
gungorna.
- Vi önskar egna fotbollar.
- Gungbrädan är dålig, gnisslar och vassa trådar från däcken.
Klass 3:
- Vi önskar fler leksaker att leka med i sanden.
- Plastskydd till gungorna.
- Hoppstyltor.
- Basketkorg.
Klass 4-5:
- Vi tycker det är roligt att leka häst och önskar att skolan köper in käpphästar.
- Förslag att göra stall av lastpallar.
Klass 6:
- Går det att sätta upp en stor klocka på gaveln av skolan? Bra att kunna se
tiden från fotbollsplanen.
- Vi önskar få mer tid med fadderbarnen i slutet av terminen.
- Maten får inte ha tagit slut när vi kommer.
- Vi önskar få cykla till Kygelvallen.
- Vi önskar fler rännor och tennisbollar.

Chris sammanfattar:
Jag lyssnar in och blir glad att höra att det är god stämning i klasserna.
Faddertiden är uppskattad av både faddrar och fadderbarn, en värdefull tid.
Flera lyfter önskemål om leksaker till sanden och andra leksaker som hoppstyltor, rep
att leka häst, bollar mm.
Gungbrädan är trasig och behöver lagas. Basketkorg önskas.
Plastskydd behövs till gungornas kedjor.
Vi kommer att gå igenom och beställa hem mycket av det ni önskar på nästa
personalträff.
Tänk på att vara rädd om sakerna när vi får dem och att ta in dem.
Vi kommer att bestämma en ordning om vilka som får ansvar över att alla leksaker
kommer in efter sista rasten. Vi måste också bestämma var ska vi förvara leksakerna,
vi pratar om att göra ordning en rastbod i gula uthuset på skolgården.
Bra förslag från sexorna om att sätta upp en stor klocka på gaveln!
Vi har hittat en klocka som kan passa och den kommer vi att beställa.
Tack elevrådsrepresentanterna för den här terminen!

GLAD SOMMAR till alla elever!
Från elevrådet

Vid anteckningarna
Chris Sommar, rektor

