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2016-11-15

Minnesanteckningar från elevråd 2016-11-15
Plats: Guldgruvan/Ugglan
Närvarande:
Åk 1 – Siri (1E), Marita (1F)
Åk 2 – Tage (2D)
Åk 3 – Viggo (3D), Casper (3D), Ronja (3E)
Åk 4 – Lukas (4D), Yunes (4E)
Åk 5 – Erik (5D), Elliot (5E), Nargis (5F)
Åk 6 – Emelie (6D), Tuva (6E)
Lärare: Iréne Nyström, åk 6
Kökschef: Jeanette

Ordförande: Lukas


Sekreterare: Viggo

Matfrågor:
Jeanette svarade på våra frågor från förra elevrådet 2016-09-13 och gav oss en del ny
information:
-Köket köper nästan bara färsk mat och färsk lax är dyrt, därför kan vi inte få det så
ofta.
-Dressing till salladen ska vi alltid få.
-Önskevecka blir svårt att genomföra p. g. a. att maten är planerad för hela kommunen,
då blir det svårt att enskilda skolor gör en egen matsedel. Men nästa termin kommer
vi förmodligen att få en önskedag.
-Vi hade önskemål om spagetti och det har vi redan fått.
-Bubbelvatten kan vi tyvärr inte få, det kostar för mycket (bl. a. måste det fästas
speciella ledningar). Anledningen till att Göksten har bubbelvatten är att de av en
slump fick
det när de var tvungna att få vattenbehållare, eftersom de gamla var för tunga att bära.
-Assietter till soppa kan vi inte få, det blir för mycket disk, det klarar inte våra
diskmaskiner av. Ev. kan vi få engångstallrikar.
-Pizza kan inte serveras p. g. a. att det tar alldeles för lång tid att göra, vi köper ju
ingen färdiglagad mat. Tacos kan vi ev. få någon gång (ev. kan vi önska det på
önskedagen).
-Nu finns det fler bestick och tallrikar.
-Ibland är potatisen lite kall. Det beror på att kantinerna är fulla med potatis och då
kallnar de lättare. Jeanette ska försöka se till att det ställs fram halvfulla kantiner, som
gör att potatisen lättare hålls varm.
-Vi vill ha mer riven ost, Jeanette kollar om det går att fixa.
-Ev. kan vi få både kalla och varma ärtor, i mån av plats.
-Varje dag serveras det huvudrätt, soppa och vegetariskt.
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-Förmodligen blir det ingen Nobelmiddag detta år eftersom Nobeldagen är på en helg
och veckan efter är det julbord och Luciafirande. På Lucia får vi gröt, skinksmörgås,
pastasallad och soppa. Hemmagjorda köttbullar serveras till julbordet.

•

•



Önskemål från flera klasser:
- Vi springer bara ute, inomhus går vi.
-Vi kastar vattenflaskor ute, det gäller leken med att få en plastflaska att stå upp.
-Tänk på att inte skjuta bollar vid ingångar, studsa bollarna utomhus.
-Vi vill att rastvakterna ska vissla i skogen och på mellangården.
-Klättra inte över stängslet vid grusplanen, det går sönder.
-Vi ska ju inte kasta snöboll, men vi vill ha ett speciellt ställe där de som vill och törs
kan kasta t. ex. skogen. Vad säger personalen om detta? Och Bosse?
-Ibland fungerar inte datorerna i datavagnarna så bra, tänk på att stänga av datorn och
sätta i sladden till laddningen. I datavagn 1 är det nya datorer och i datavagn 2 är det
de bästa datorerna som vi har kvar.
Info om nya datorer:
Innan höstterminens slut kommer, förmodligen, alla elever i åk 4 att få en egen dator
som ska användas i skolarbetet. Mer info kommer snart.
Övrigt/Önskningar: Dessa frågor vill vi att Håkan och Bosse svarar Iréne eller Lollo
via mail, tack!
Håkan spörsmål/svar;
-Bänkar ute är trasiga.
-Laga basketkorgar.
Bosse spörsmål/svar;
-Kan vi få cykelställ utanför idrottshallen?
-Hur har det gått med klocka mot skogen/Guldgruvan?
-Fler vanliga gungor, rutschkana och lekställning på Guldgruvans gård?
-Torkskåp i korridoren, önskar 5:or och 6:or, finns det några pengar nu?
-Större hus på mellangården, det som finns är så litet, och fler soptunnor på
Skattkammaren.
-Kan vi få ett eget litet område på skolgården t. ex. skogen, där de som vill och törs får
kasta snöboll?
Stort tack för ert engagemang
Iréne och Lollo
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