Elevråd på Knåda skola måndagen den 14/9 2015.
Närvarande:
Klass 1: Herman V och Herman LK
Klass 2-3: Martin och Anna
Klass 4-5: Arvid och Clara
Klass 6: Alva och Elin

1. Från klassråden
Klass 1:
- Barnen säger och tycker att de kan mycket men tror att de kan lära sig mer.
- Alla tycker det är roligt med rast.
- Önskar fler gungor och en studsmatta.
- Faddertiden uppskattas mycket.
- Vi får god mat men det är för pratigt i matsalen.
- Otrygga platser:
Inga platser känns otrygga men det finns några vassa saker i lekskogen som man
måste se upp med.
Lite otrevligt och äckligt är det på toaletterna ibland när någon glömt att spola
efter sig eller att det kan vara kiss på ringen.
Klass 2-3:
- Ett önskemål finns om att få ett bord med ritade rutor som man kan spela ”tre i
rad” på.
- Duschdraperier önskas till pojkarnas duschar.
- Fler leksaker till sandlådan.
- Klätterställningen bör kompletteras med rep och en brandstång.
- Några nya fotbollar behövs.
- En familjegunga önskas.
- Vi skulle vilja få våfflor ibland, kanske vore det möjligt på ”mellis”.
- Alla i 2-3:an trivs på skolan!
Klass 4-5:
- Påminner om att man inte får röra kamraternas cyklar.
- Till lunchen önskas sallad utan ost i en låda och att både mjölk och vatten serveras
till frukosten.
- Önskar fler leksaker till rasten och att alla tänker på att vara rädda om leksakerna
som finns.
Klass 6:
- Det är ofta knuff och butt i korridoren utanför sexorna. Det känns otrevligt tänk på
det!
- Näten på fotbollsmålen är dåliga.
- Det hörs ofta svordomar på fotbollen, kom ihåg att tänka på språket till varandra.
- Vi önskar få spela pingis inne ibland.
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2-3:an tänk på att städa bättre på bord och stolar i matsalen, särskilt när det är ris
till maten.
Kom ihåg att man inte rycker i handtaget på toalettdörren om det är upptaget det
känns obehagligt. Titta om det är ledigt!

2. Rektor sammanfattar
Rektor har fört fram önskemål om de förbättringar som behöver göras på lekredskapen
på skolgården till ansvariga på kommunen. Vi behöver få nya gungor och att
klätterställningen kompletteras.
Vi får vänta och se vad som händer.
Fotbollar och leksaker till sandlådan kan vi själva köpa in.
Bra att det kommer fram i elevrådet att det är viktigt att vara rädd om leksakerna och
att fotbollar ska tas in.
Fotbollsnäten kanske behöver bytas men jag kollar om vaktmästarna kan laga dem
först.
Så roligt att det spelas fotboll och att alla som vill i olika åldrar är med!
I första klass har man pratat om otrygga platser. Det är inte bara platser som man kan
känna sig otrygg på utan också i olika situationer. Prata om det i klasserna!
Skriv ner om det finns otrygga platser eller situationer och lämna till mig.
Prata också om skolans Trivselregler, bra att bli påmind om dem i början av terminen.
Faddertiden uppskattas mycket, så roligt. Det är en satsning av skolan som bidrar till
ökad trygghet. Vi kommer också att starta upp ”Kompisgrupper” den här terminen
tillsammans med kurator Lucas Vängborg. Det blir spännande.
Tänk på att städa efter dig för allas trevnad på skolan både i matsalen och på toaletten.
Jag lämnar synpunkter på maten till Stina och Malin.
Vi tar också upp frågor och önskemål från elevrådet på lärarnas konferens.
Tack Elevrådsrepresentanterna för er medverkan!

Vid anteckningarna
Chris Sommar, rektor
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