Elevprotokoll 2017-11-09


Inledningsvis har vi en gemensam diskussion kring tre begrepp som eleverna har
tidigare har pratat om på klassråden inför elevrådet. De tre begreppen är demokrati,
inflytande och ansvar. Det är viktiga begrepp för det fortsatta elevrådsarbetet.



Vidare diskuterar vi mötesstrukturen med dagordning, kallelse etc.
Vi ställer frågan hur rollerna ordförande, sekreterarare och ledarmot ska fördelas
mellan eleverna?
Förslag 1.
Sexorna ska ha ordförandeposten och femmorna ska vara sekreterare resten av
eleverna ska vara ledarmot.
Förslag 2.
Det finns ett rullande schema över hela gruppen för de olika positionerna. Där Hanna
och Kristine finns med och stödjer de yngre eleverna kring att hålla i mötet och att
skriva protokoll.
Omröstning: Förslag 2 får flest röster. Hanna och Kristine ska arbeta fram förslag på
hur vi praktiskt löser det.



Nästa punkt är rasterna som eleverna haft i uppdrag att diskutera på sina klassråd.
Eleverna lyfter följande:
Det finns de som är ensamma på rasterna
Önskemål om att slippa ta av sig skorna
Önskemål om att ha uppdelade årskurser ute, speciellt runt fotbollsplanen – sexorna är
rädda att göra de yngre eleverna illa. Förslag på att låta årskurser har olika dagar.
Lilla skolan önskar att fotbollsplanen ska delas upp i två olika sektioner/ plank, prata med
rektorn och komma överens om en uppdelning om tid och plats
Det blir ofta bråk på planen/ de vuxna är ibland passiva/ en vuxen ute på planen.
Det är för många som är på planen, det trängs om platsen, dela upp och turas om.
Eleverna önskar att de vuxna är mer angelägna om att bryta bråken, eleverna får ibland
stoppa dem själva och får slag mot sig
Önskemål om skåp utanför klassrummen, elever har blivit utsatta av exempelvis att få blöta
skor.
De påpekas att det slarvas med disken i matsalen, hår i maten
Toaletterna är ofta smutsiga
Skolsköterska är ofta borta eller är ofta fullbokad

Nästa elevråd är torsdag den 7 december klockan 08.30 i musiksalen på Stora skolan. Elever
från Linden hämtas 08.20.
Vi önskar att de elever som har punkter att lyfta från klassråden begränsar antalet till max tre.

För elevrådet/
Hanna och Kristine

