Elevråd 16 feb -17
Mötet öppnas
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Föregående protokoll
Husmor var här
Mattider, har rast innan man äter men man äter ändå
Tajt schema
Dålig information till klasserna från elevrådet i vissa klasser
Inför varje år kommer det hända någonting, fika, vid alla hjärtans dag och halloween.
Ketchup till mat där det behövs.
Vill ha tips på hur man kan hjälpa personer som är borta under en lång tid. T.ex. ett
rum med en lärare som kan hjälpa till med ämnen man ligger efter i. Bestämma med
en kompis vart man ska ses.

Högtider
o Gör saker kring alla hjärtans dag och halloween
o Finns det något som vi skulle kunna göra kring påsken eller andra högtider.
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Caféet
Cafépriserna har sänkts
Chokladmjölken kommer inte tillbaka på ett tag, man smäller förpackningarna och
k-fast som städar har klagat
Bete sig i caféet, inga fötter på borden eller i sofforna, sköta möblerna. Går det
sönder kommer det inte att bli något nytt.
Även de nya möblerna runt om i husen, de är redan på väg att bli förstörda.
Möblerna som finns står i grupper, därför om en eller två går sönder kan de andra tas
bort.
De nya möblerna och alla hjärtans dag har ändå gett elever lugn och det var mindre
stök än tidigare.
Får gärna flytta runt möblerna men var noga med att ställa tillbaka de som de var.
*Caféets brukare trivs inte i caféet när eleverna stökar, är högljudda och kränkta som
personer. Några har slutat och det kommer vara fler som slutar. Men de är också
människor precis som alla andra.

Facebook
o Finns en sida där vi i elevrådet lägger ut information om vad som händer på skolan.
o Eskilstuna Djurgårdsskolan elevråd
Klassernas punkter
o Kolla om vi kan få olika tider varje gång.

o Toast i caféet.
o Pinsamt, jobbigt att gå på toa eftersom de sitter bänkar utanför toaletterna. Skulle
det kunna gå att flytta.
o Handla på krita i caféet kommer inte att funka. *
o Inga mackor i matsalen, de i köket sa att brödet var slut 15/2-17. Har någon glömt att
beställa? Nej de är bara slut, men det finns under där brödet står. Brödet sak inte ta
slut, det ska alltid finnas bröd och smör under mattiderna.
o Matappen, skulle ibland behöva kontroleras om det stämmer med det som serveras.
Har hänt några gånger att det inte har stämt.

