Närvarande på Elevrådsmöte:
7:1 Ella och Kajsa
7:2 Andrea och Albin
7:3 Josefine och Jonatan
8:1 Agnes
8:2 Abdullah
8:3 Martin och Linus
9:1 Anton
9:2 Alexandra, Moa och Alva
9:3 Alice, Stina och Simon
Rapporter från klasserna:
7:1
7:2 Vill ha andra/fler tuggummismaker. Pia meddelar att om vi inte slutar med att kasta tuggummin
på golvet m.m kommer de sluta säljas.
7:3 När kommer slöjd och bild-materialen? Upplever att det är för korta lunchraster, styrelsen tar
upp det med Peter.
8:1 Vill ha laktosfritt i Uppis.
8:2
8:3 Vill ha hockeyplan ute på gården. Kommer inte gå, eftersom att vi inte äger gården. Pratar med
Peter om det skulle kunna vara möjligt att fixa till gården.
9:1 Vill ändra på skolgården. Tycker att vi behöver strukturera upp cykelstället på våren, då det är så
många cyklar då. Ska tas upp i klasserna att om man har möjlighet ska man försöka att inte ta upp
onödig plats med sin cykel.
9:2 Kommer bli problem med parkering i vår när fler åker moppe till skolan, Pia och Peter diskuterar.
När kommer skolkatalogen? Kommer faktoriet ha en egen skolkatalog? Faktoriet har en egen
skolkatalog och vi kommer förmodligen få den efter höstlovet. Alla får en skolkatalog. Kommer åttor
och nior få göra något liknande som Mälarvik? Det är tänkt så, men man vet inte säkert hur det blir.
9:3 Vill ha filtar i Uppis, av hygieniska skäl kommer det inte gå. Toaletter är dåliga, stopp, smutsigt
osv. Ta upp med klasserna att vi ska börja sköta oss bättre och inte smutsa ner lika mycket på toan.
De ramlar ner papper från överskåpen ner i underskåpen, gå ut i klasserna och informera om att vi
måste hålla mer ordning på våra papper i skåpen. Vill ha Swisch i Uppis, kommer ej gå. Vill ha en
"snacksautomat", kommer ej gå för att vi får inte ha godis i grundskolan.

Aktuella frågor:
Halloweendag 23/10.

Övrigt:

13/10-15
Vid pennan: Stina Johnsson

