
 

 

Närvarande:   
1. Mimmi och Måns  
2. Angelina och oscar 
3. Alicia och Anni  
4. Alex och Nora  
5. Benjamin och Marta  
 
 
Klassgenomgång  
Åk 5 läser bok och tittar på film "Matilda" och Hoppet .  På bilden målar de MonaLisa. Bra 
stämning.  
Åk4 arbetsron, känns bra.  
Åk3 ganska roligt, lugnare nu.  
Åk 2 arbetsron. Det kan vara roligt. På fredagar är det lingonklassens danspartner det är roligt.  
Åk1 bra , ibland pratigt. Gillar att lyssna på låtar och sjunga med.  
 
Vi pratade om en enkät som åk5(och åk 8) gjort i kommunen. Den visar på att just arbetsron inte är 
bra i skolorna.  
Arbetsro= många ljud och alla låter. Pratar om det inklasserna. 5an gör så att de väljer en dagens 
regel. Just arbetsro kommer upp väldigt ofta att man vill fokusera på. Tips! Läraren påminner om 
dagens regel.  
Åk1 har fått pärlor varje gång det varit lugnt. Nu har de över 50 pärlor  och ska belönas med  något 
mysigt.  
 
Önskemål: 
Kallare vatten i matsalen  
Äta mackor på rasterna, det tror vi inte går.  
Vuxna i omklädningsrummet, måste de vara där? Omklädningsrummet är ett utsatt område och för 
att alla ska kunna trygghet därför är det viktigt med vuxna i omklädningrummen.  
Kingrutor fyller vi i i vår.. och handboll får vi kolla om peter kan beställa att ha ute.  
Hopprep önskas.  
Vi vill ha fräschare toaletter. Det luktar illa. Många har sabbat där också. Det måste man sluta 
med.. tex tvål och att servetter ligger på golvet.  
Flera saker att göra, klätterställningar. Bandybollar, klubbor och basketbollar.  
Fotbollar saknas i alla klasser. Cyklar som passar till rörelsehindrade.  
Hinder till hästlekar på rasterna. En gungbräda.  
Tallrikarna kan ibland vara lortiga när man tar dem i matsalen.  
3 vill också vara på stora planen(basketkorgarna) Benjamins förslag är att alla kan spela 
tillsammans innan skolan. På rasten blir det för många. Man får ha tålamod till dess att man går i 
4an. Skulle vara bättre med lite större mål att spela bandy på.  
Skulle vara roligt med basketkorgar som man kan använda.  
Skulle man kunna fixa trädkojor i dungen?  
 
Berit skrev dagens protokoll  
 
 
 
 
 
 
 


