Elevråd på Knåda skola måndagen den 15/2 2016.
Närvarande:
Förskoleklassen: Lovisa Karlström och Levi Engholm
Klass 1: Herman Vest och Frida Brodin
Klass 2-3: Saga Malm
Klass 4-5: Emil Helmersson och Noah Jernberg
Klass 6: Linus Abrahamsson och Alva Runds

1. Från klassråden
Vi hälsar förskoleklassens representanter, Lovisa och Levi, välkomna då det är första
gången som de deltar i Elevrådet.
Förskoleklassen:
- Levi och Lovisa berättar att alla sagt att de trivs i förskoleklassen. Det är roligt
att vara med alla kompisar och att alla får vara med.
- Det är roligt att arbeta med Trulle och matte.
- Det är roligt med den fria leken.
- Förskoleklassen önskar att det köps in madrasser och pulkor och att det blir en
ny gungställning.
Klass 1:
- Klassen tycker att det känns bra att gå i ettan och tycker att de jobbar med
roliga saker, t ex vattentemat.
- Det är roligt med rast, ibland känns den för kort.
- Klassen önskar att fler pulkor köps in och ev. madrasser.
- Tycker att det är många som knuffas på snöhögen och att det kan vara farligt.
- Det är bra att man måste ha hjälm när vi åker iskana.
- Bra med vegetariska maträtter som alternativ ibland.
- Vi får god mat.
- Det kan fortfarande vara ofräscht på toaletten utanför ettan, påminner om att
alla städar efter sig efter toalettbesök.
Klass 4-5:
- Tänk på att inte svära.
- Bra med inneskor nu då det blir blött nere i entrén och vid skohyllorna.
- Klassen önskar att det blir lappar med text om innehåll vid grönsakerna och
salladen.
- Önskar få hamburgare med bröd på matsedeln.
- Vill att det ska vara en smörkniv med plastskaft.
- Påminner sexorna att skrapa vattnet bättre från golvet när de duschat.
- Var får vi brottas?
Klass 6:
- Frågar efter nya fotbollar men då berättar Emil och Noah att de finns inköpta
och att de finns hos 4-5:an.
1

-

Var är de stora bandymålen?
Brandlarmet hörs inte inne hos sexan.
Påminner alla att ta upp skridskorna från omklädningsrummet när ombytet är
klart, de står i vägen annars.
Maten och grönsakerna får inte ta slut när sexorna kommer och ska äta. Viktigt
att det finns mat till alla och att grönsaker fylls på.
Det är lika med det hårda brödet att alla brödsorter fylls på.
Det är fortfarande kallt i klassrummet.
Sexan för fram att de vill att faddertiden får vara ”fritt” hela tiden.
Det känns inte bra att bryta en aktivitet som kommit igång. Tiden är för kort
för det tycker sexorna.

2. Rektor sammanfattar
Så roligt att höra att många trivs och tycker om att gå i skolan och att man tycker
maten är god. Önskemål om hamburgare på matsedeln och att det ska sättas upp lappar
vid sallader och grönsaker så att vi ser vad de innehåller. Jag framför det förslaget till
Stina och Lisen.
Torsdagen den 3/3 har vi Skyddsrond på skolan och då tar jag upp om att brandlarmet
inte hörs i sexans klassrum. Det är viktigt att AEFAB åtgärdar det. De får också kolla
elementvärmen hos sexorna.
Jag pratar med lärarna om vi kan köpa in fler madrasser och pulkor.
Bandymålen har kommit på plats. Det ordnade vaktmästaren.
Några ordningsfrågor tas upp, skrapa vattnet från golvet efter duschning, göra rent
efter sig på toaletten, ta upp skridskorna från omklädningsrummen mm.
Vi pratade en hel del om vad som kan hända om man knuffas på snöhögen och om den
brottning som har förekommit bakom skolan. Vi blir överens om att det är för stora
risker med de lekarna och därför beslutar rektor med Elevrådet att de inte får
förekomma på skolgården. Det finns andra roliga lekar.
Elevrådet tycker att Faddertiden kan få vara ”fritt” då även fadderbarnen tycker det.
Det känns inte så roligt att bryta aktiviteter som kommit igång.
Jag pratar med lärarna om det.
Tack Elevrådsrepresentanterna för er medverkan!
Nästa elevråd blir den 18 april.

Vid anteckningarna
Chris Sommar, rektor
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