Elevråd på Knåda skola måndagen den 4/5 2015.
Närvarande:
Klass 1: Erik Sustler och Dimitri Olsson
Klass 2-3: Elly Leanders och Alice West
Klass 4-5: Agnes Hagardsson och Alva Karsbo
Klass 6: Ida Andersson och Sabina Andersson

1. Från klassråden
Klass 1:
- Hos ettan är det bra! De trivs och jobbar på, nu är matteboken snart utjobbad.
Klassen tränar huvudräkning + - en stund varje dag.
- Lekarna på rasterna fungerar bra!
- Hur blev det med duschdraperierna till pojkarna?
- Ettan vill att Elevrådet tar upp och pratar om fotbollarna, alla måste bli bättre på
att ta in bollarna. Det ligger bollar här och där. Ibland kan någon skjuta iväg bollen
ut på åkern när rasten är slut.
- Om alla klasser har en fotboll som är märkt är det lättare att känna igen bollen och
ta in den.
- Snart ska ettan få upp och provjobba i klass 2, spännande!
Klass 2-3:
- Vi önskar en basketkorg till skolgården.
- Vi önskar få möjlighet att spela pingis i gympasalen, då det inte går att ha
pingisbord ute.
Klass 4-5:
- Det är viktigt att man är ”en bra vän” på fotbollsplanen och tänker på vad man
säger till varandra mm
- Påminner alla som ska spela fotboll att ta ett kort för att kunna väljas till ett lag.
Klass 6:
- Viktigt att det blir fler gungor och att det kommer fram vid översynen av
skolgården. Önskemål finns om en stor gunga också.
- Det blir Talang nästa vecka om sexorna får in minst 6-7 bidrag. Nu har det kommit
in 5 bidrag. Sexorna håller i Talang, det är tänkt att bli en show för hela skolan
utan tävlan. Anmäl till Talang!
- Inga oseriösa anmälningar.
- Ordböckerna är dåliga, flera trasiga. Behöver köpas in nya tycker sexorna.
- Fotbollarna behöver ses över, pumpas och märkas.
- Tar man med egna bollar är det viktigt att de är märkta med namn.
- Brandlarmet hörs dåligt i vissa klassrum.
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2. Rektor sammanfattar
Rasterna fungerar bra både med fotboll och i lekar! Toppen!
Elevrådet påminner alla om att ta bättre ansvar för bollarna, att ta in dem efter rast.
Varje klass som har en egen fotboll ska märka den.
Duschdraperier är beställda och ska sättas upp hos pojkarna när de kommer.
Roligt att sexorna planerar för Talang, hoppas det kommer in tillräckligt med bidrag så
att det blir. Spännande hur det kommer att läggas upp i år. Det är tänkt som en show
för hela skolan utan tävling.
Sexorna talar om att ordböckerna engelsk-svenska, svensk-engelska är dåliga. Vi får
se över det inför bokbeställningarna till nästa läsår.
Det ska bli en översyn av skolgården från kommunens ansvariga och då lämnar jag
önskemål till dem om gungor och basketkorg.
Fler gungor känns mycket angeläget, de är populära!
2-3:an önskar få möjlighet att kunna spela pingis. Vi har pingisbord i gympan så det
ska kunna gå bra att lösa.
Att ha pingis ute tycker Elevrådet inte är någon bra idé. Då fungerar rundbollen bättre
på utebordet.
Brandlarmet har provats och det stämmer att det hörs dåligt i vissa klassrum. Rektor
kollar upp om det kommer att förbättras av fastighetsansvarig. En mycket viktig
åtgärd.
Ettan berättar om matten och att de tränar huvudräkning en stund varje dag.
Vi har fått ett mycket bra resultat på nationella proven i matematik i år.
Vi gör framsteg i matematik på skolan!

Tack Elevrådsrepresentanterna för er medverkan!

Vid anteckningarna
Chris Sommar, rektor
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