Elevråd 31 augusti -16
o Närvaro
Närvaro på ett annat sätt för att öka närvaron. Uteblir man 3 gånger på rad
kommer mentorerna att kontaktas om att byta representanter.
Kik grupp där mötestider kommer ut.
o Hur långt har vi kommit?
Vi har en facebook sida där information läggs ut så som möten, saker som har
hänt och sker. Kom gärna med idéer vad man skulle kunna lägga upp.
Livesändning, fler bilder, fler händelser etc.
De blåa skåpen vid träslöjden är nu städade och till för att lägga sina hjälmar i.
Man tar med sig ett lås och paxar ett skåp. Det var tal om att renovera
duscharna på djurgården. Dock har detta inte skett vilket är lite dåligt.
Eventuellt ska alla idrottssalar inom kommunen över gå till
fritidsförvaltningen. Annelie ska kolla om det är därför det inte har hänt
något.
o Nya bollar
Nu finns det ny fot- och basketbollar. 6 nya fotbollar och 6 nya basketbollar.
Som pant tar de endast busskort och nycklar.
o Önskevecka
Önskevecka sak Annelie kolla upp.
o Ny styrelse medlemmar.
Nya styrelsemedlemmar ska tas in. 2 nya från 7:an och 1 ny från 9:an. Tänk efter om
jag verkligen vill ägna mig åt det under 3 år då vi i styrelsen inte vill se någon hoppa
av.
o Evenemang under skolåret.
Halloween pynt i matsalen.
Luciaröstningen kanske inte blir kvar, men troligtvis. Några åsikter från
elevrådet var att fortfarande ha kvar som förra året.
Alla hjärtansdag, pynt i caféet.
Vi skulle vilja fixa något runt påsk men har inga idéer.
o Elevrådet avslutning
Troligtvis liksom kamratstödjarna, de åkte till parken zoo en dag. Har ni idéer
ta de med Johanna.

o Klasspunkter
Grillkrydda i matsalen.
Chokladmjölken tillbaka till caféet. Så länge man inte kan slänga förpackningar
i papperskorgen eller smäller de så att det blir chokladstänk på golv och
väggar.
Pingisbordet och biljardbordet försvann på grund av ökning av elever och
förstörelse. Information har kommit ut, om det inte sköts så tar det bort.
Om scenen tas bort skulle det bli mer plats. Elevrådet försökte göra en
lunchkonsert dock blev det inte speciellt bra då nästan inga ville uppträda.
Skulle vara kul att försöka igen och peppa klasskamrater att uppträda.
Försöka få med musiklärarna också. Shahed ska kolla med rektorerna eller en
annan ansvarig vuxen om scenen skulle kunna tas bort.

o Tider för möten
Kommer vara en onsdag i månaden 11:30 i den här salen.

