Elevråd på Rotebergs skola torsdagen den 22/2 2018.
Närvarande:
Klass 1: Victor Uddas och Mio Gunnarsson
Klass 2: Ted Lindqvist och Greta Björklund
Klass 3: Ingen repr. denna gång
Klass 4: Simon Karsbo och Amir Abdelrahim
Klass 5: André Wennberg och Abazer Nasereldin
Klass 6: Emma Ståhlberg och Alma Blom
Från klassråden
Klass 1:
- Det är roligt med snöhögarna och landbandyn.
- Vi tycker om att åka skridskor.
- I klassen gillar vi problemlösning och pyssel.
- Det är god mat på skollunchen.
- Vi önskar en typ av hinderbana.
- Vi vill vara mer med våra faddrar.
- Alla måste tänka på att vara sjysta på plan.
- Vi tycker inte om när förskoleklassens barn skräms och springer i korridoren.
Klass 4:
- Vi har en trasig rullgardin och persienn i klassrummet.
- Vi önskar fler spadar att kunna gräva med i snön.
- Fotbollsmålen behöver ses över och lagas upp.
- Vi önskar en park-core bana och en större sandlåda.
Klass 6:
- Kan skolan köpa in fler koner att ställa ut då det blivit fler spelplaner på
skolgården?
- Önskar ett till basketmål och basketplan.
- Asfalt för Kingruta.
- Fotbollsmålen är dåliga.
- Fler tennisbollar och basketbollar.
- Sexan ger förslag på att det ska finnas en bollpump i lekboden, den skulle kunna
sitta fästad med en längre kedja så att den inte försvinner.
- Tar upp att det ibland kan fattas mat enligt matsedeln till sexan som äter sist.
De får då en annan rätt serverad, det känns inte bra.
Även att det är färre brödsorter för dem att välja på.
Chris sammanfattar:
Det kommer fram att det är flera rullgardiner som är dåliga i fler klassrum än i
årskurs 4, även några persienner. De måste lagas, det är skolan som får bekosta
det och rektor kontaktar de som kan hjälpa oss att laga dem, Chris försöker få
det åtgärdat under sportlovet. När det gäller fotbollsmålen och klätterställningen
så är vi lovade att de ska underhållas och lagas av kommunens ansvariga för
skolgårdar, vi hoppas det blir till våren.
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Jag tar upp önskemålen om fler bollar och spadar med lärarna för ev. inköp.
Bra idé om bollpump från sexan! Terese brukar fixa bra med bollpumpen och att
pumpa bollar, hon kommer tillbaka efter sportlovet. Jag lämnar ert förslag till
henne.
Vi pratar om önskemålet om att få delar av skolgården asfalterad. Det skulle
vara bra för basketen och att kunna ha en Kingruta. Det kommer vi tyvärr inte att
få p g a av att marken rör sig vissa årstider och det blir lätt sprickor och knölar
som förstör asfalten. Det kanske går att finna andra lösningar för att få en
fungerande basketplan och Kingruta, vi funderar vidare på det.
Bra att ettan berättar vad de ger beröm till i skolan och vad de inte tycker om.
Några frågor går vidare till Susanne i köket och en fråga till förskoleklassen som
vi påminner om att gå tyst i korridoren och att de inte får skrämmas när de går
fram och tillbaka till maten.

Elevrådet önskar alla ett trevligt Sportlov! ***

Nästa elevråd planeras till den 26/4.
Vid anteckningarna
Chris, rektor
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