Elevråd på Knåda skola måndagen den 18/4 2016.
Närvarande:
Förskoleklassen: Lovisa Karlström och Levi Engholm
Klass 1: Herman Vest och Frida Brodin
Klass 2-3: Anna Östergårds och Martin Magnusson
Klass 4-5: Hilma Lind och Lo Kindtoft
Klass 6: Linus Popoff och Alva Karsbo

1. Från klassråden
Förskoleklassen:
- Vi har det bra i förskoleklassen och vi har lärt oss massor!
- Baddagen var jätterolig!
- Vi hoppas att vi får nya gungor snart.
- Förra gången pratade vi om att vi inte ska svära på skolan, några gör
fortfarande det.
- Det är för pratigt i matsalen.
- De flesta tycker det ska bli roligt att börja i ettan.
Klass 1:
- Vi jobbar med roliga saker och lär oss allt möjligt.
- Roligt med rast.
- Ibland är det orättvisa regler på rundboll, fotboll och landbandyn.
- Lite för pratigt i klassrummet och i matsalen. Alla får tänka på att ta ansvar.
- Påminner om att alla ska tänka på att lämna toaletten ren och fin efter sig.
Det är inte riktigt bra ännu.
Klass 2-3:
- Önskar att det köps in fler och nya hoppstyltor och spadar.
- Tycker att alla som spelar fotboll ska komma ihåg att passa till fler och
olika.
Klass 4-5:
- Önskemål till köket:
Chili con Carne önskas på matsedeln, mer pålägg t ex mjukost ibland, riktiga
smörknivar i smöret och fortsätta med lappar vid de olika grönsakerna!
- De torkas inte alltid på stolarna efter det att förskoleklassen och årskurs 1 har
ätit. Det känns inte trevligt att komma efter när det inte är riktigt torkat.
- Får vi ta med kort att byta med, t ex Pokemon?
- Näten i landbandymålen och fotbollsmålen är trasiga och behöver lagas eller
bytas.
- OBS! Ingen får klättra i fotbollsnäten för då går de sönder, viktigt att alla
tänker på det om det blir nya nät eller om de lagas!
- Vi vill få fler landbandyklubbor!
- Sexorna har blivit snällare på fotbollen.
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Skraporna i duschen behöver bytas ut.
Alla som vill ska få vara med i lekarna på rasten.
I leken ”Land och rike” kan man inte hoppa in i när den är igång utan då får
man börja på en ny ”Land och rike”- lek bredvid. Det kan ofta bli bråk med
den leken.
Frisbikorgen är inte så bra placerad tycker vi, finns det någon bättre plats?
Vilka gränser gäller runt skolan? Får vi leka bakom soprummet/gula uthuset?
Var får man vara bakom skolan?
Viktigt att respektera när någon säger ifrån och att man måste lyssna på
varandra.
Kan vi ha en kompissol runt flaggstången? Man kan då gå dit om man inte har
någon att vara med, så ser man det, och någon kan komma och vilja vara med
denne.

Klass 6:
- Fotbollsnäten är trasiga och behöver lagas eller bytas ut.
- Fotbollsplanen behöver jämnas till.
- Roligt att alla åldrar finns med på fotbollen!
- Vi behöver nya eng-svenska ordböcker.
- När får vi nytt brandlarm som hörs i klassrummet?
- Fler skohorn behövs, önskar i stål. Påminner också om att man inte får bryta
skohornen då blir de förstörda.
- Önskemål till köket:
Tacos önskas oftare- nyttigt med grönsaker till, vill ha fräscha grönsaker och få
lappar till dem.
Tycker att det alltid ska finnas de populära hårda smörgåsarna att välja på!

2. Rektor sammanfattar
Nu har våren kommit och det märks på lekarna på rasten, många aktiviter på gång.
Fotboll, landbandy och andra lekar. Alla som vill får vara med!
Jag lämnar elevrådets önskemål om maträtter, smörknivar mm till Stina i köket.
Jag kommer att gå igenom inköp som behöver göras till skolan på nästa konferens
med lärarna. Tar då upp om hur vi ska göra med näten på fotbollsmålen och
landbandymålen samt era övriga önskemål om inköp, hoppstyltor mm.
Våra sexor håller på att förbereda sig för en övergång till högstadiet.
Linus och Alva berättar att det känns spännande och att de är redo att gå vidare till ett
nytt stadium.
I fredags pratade sexorna med sin lärare om vad de kommer att minnas som bra saker
på Knåda skola.
Så här säger sexorna om ”Bra saker på Knåda skola”
o
o
o
o
o
o
o

Maten
Lugn klass
Lärarna
Lärarna lär ut bra
Inte så stökig skola
En skola där det finns en förskola och en skola upp till årskurs 6
Det finns mycket att göra på rasten
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o Ingen mobbning
o Lagom många elever på skolan
o Vi har bra skoltider
Varje skola har sin kultur. Skolans kultur skapas av eleverna som går där, av pedagoger som
arbetar där och av rektor som leder. Det som är bra och fungerar ska vi vara rädda om och
förvalta vidare. Knåda har sin kultur och det som är bra ska vi vara rädda om.
Elevrådet önskar alla i årskurs sex lycka till i övergången till årskurs 7!
Det kommer ni att klara bra!
Tack Elevrådsrepresentanterna för er medverkan!
Det här var terminens sista elevråd.

Vid anteckningarna
Chris Sommar
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