Elevråd på Knåda skola måndagen den 27/11 2017.
Närvarande:
Klass1: Agnes Davidsson och Emmy Magnusson
Klass 2-3: Juno Jäderberg, (Alva Lind sjuk)
Klass 4-5: Alicia Törnberg och Charene Musangila
Klass 6: Emil Helmersson och Kim Wåger

1. Från klassråden
Klass 1:
- Det är tre trasiga lampor i klassrummet.
- En elev knackar ibland på dörren till klassen och när vi öppnar springer eleven
och gömmer sig. Vi vill att den eleven som gör det slutar med det.
- Låset på toaletten utanför ettan känns osäkert, kan det gå i baklås?
Någon har ibland låst upp utifrån med ett skohorn.
- Några pojkar i fyrfemman puttas på snöhögen, skräms och säger fula saker.
- Vi önskar en linbana och svingarep.
Klass 2-3:
- Alla som tar ut saker måste bli bättre på att ta in sakerna! Det gäller fotbollar,
klubbor mm.
- Vi önskar att stjärtlappar och spadar tas fram när snön kommer.
- Alla måste bli bättre på att vara rädd om sakerna och inte ha sönder dem.
Klass 4-5:
- Det är fortfarande så att elever som går på toaletten inte städar efter sig.
Viktigt att alla gör det, spolar och ser till att det inte är något på toalettringen
mm. Tvätta händerna noga efter toalettbesök.
- Lika gäller i duscharna, skrapa bort vattnet ni som duschar sist!
- Det är roligt med turneringar, vi hoppas på flera.
- Kom ihåg att man inte får paxa leksaker.
Klass 6:
- Säger lika som klass 2-3 att alla måste bli bättre på att ta in saker från rasten.
- Man får inte ta andras klubbor. Några låneklubbor finns.
Kan vi ställa dem på olika platser? Kan skolan märka låneklubborna med gul
tejp?
Elevrådet tycker att låneklubborna ska märkas med tejp och att de som tar med
egna klubbor ska märka dem med sitt namn.
- Klubborna får inte användas att leka krig med.
- Bra att kuren har flyttats!
- Bra att vi får ta brickor när det är soppa, vi önskar också få ta brickor till tacos.
- När det är soppa undrar vi om lärarna kan ta fat med rotfrukter/grönsaker att
ställa ut på borden.
- Vi vill få bättre kvalitet på landbandymålen om det ska beställas nya.

-

Vi faddrar vill få ansvaret att vara med våra fadderbarn i gympan på
faddertiden.

Chris sammanfattar:
Elevrådet är samstämmigt om att alla måste bli bättre på att ta in saker från rasterna
och att alla ska vara rädd om sakerna. Man får t ex inte slå med eller böja klubbor.
Vett och etikett behövs på toaletterna. Det ska kännas trevligt att gå in på toaletten och
att det hålls rent. Papper ska slängas i papperskorgarna. Ingen får bråka med låsen till
toaletterna! De som duschar sist måste skrapa efter sig.
De är viktigt att alla, både vuxna och barn tar ansvar och hjälper till så att miljön på
skolan känns trevlig att vara i.
Chris kontaktar AEFAB:s vaktmästare om att klass 1 behöver få trasiga lampor
utbytta. Chris kontaktar också Helen i köket och kollar om brickor kan användas när
det är tacos, återkommer om det.
Elevrådet föreslår märkning av skolans klubbor och/eller att de som tar med egna har
sitt namn på sin klubba. Vi tar frågan vidare till lärarna.
Vi tar också frågan vidare om det behövs köpas in fler stjärtlappar.
Roligt att turneringar uppskattas!
Elevrådet pratar om att arbetsron ibland störs av några elever under lektionerna t ex
när någon knackar på ett klassrums dörr eller högljutt stör när elever sitter i korridoren
och arbetar.
Det är inte ok.
Tack elevrådsrepresentanterna!
Vi önskar alla en Trevlig Advent!

Vid anteckningarna
Chris Sommar, rektor

