Elevrådsmöte 14/3- 2016
Närvarande på Elevrådsmöte:
7:1 Ellen och Lucas
7:2 David och Emma
7:3 Iqra
8:1 Ella och Kajsa
8:2 Andrea, Samuella och Albin
8:3 Josefine, Moa och Julia
9:1 Moa
9:2 William
9:3 Martin och Linus
Kurator: Anki
Fritidspedagog: Jimmy
Rektor: Peter
Mötes öppnas av: Ordförande Josefine
Godkännande av dagordning
Vi läser och godkänner dagens dagordning.
Rapporter från klasserna:
7:1- 7:2
Maten
- Maten stämmer inte överens med matsedeln - Anki kollar
- Önskemål om fler alternativa maträtter - Anki kollar
- För mycket grönsaker i maten - St. Eskil som styr detta
7:3
Maten
- Önskemål om att få mat ifrån Rinman istället för St. Eskil - Anki kollar
8:1- 8:2
8:3
Uppis
- Vem styr musiken i Uppis? Jimmy styr och har önskemål om att klasserna skall
komma med spellistor som rullar under en dag.
Plastmuggar i Uppis
- Miljöperspektiv, ekonomi - inte slösa muggar, eventuella återanvända med 1 st
per/person
- Ta med frågan till respektive klass om det har något förslag.
9:1
Skolgården
- Våren 2017 börjar de arbeta med skolgården
Åk 9 skolavslutning
- Ta upp med respektive mentorer i klasserna

Mat
- Önskemål om grillkrydda i matsalen - A
 nki kollar
Uppis
- Smoothie till glass - Jimmy svarar att det inte går i nuläget på grund utav utrymme till
frys inte går.
9:2- 9:3
Aktuella frågor:
Övrigt:
● Rektor informerar
- Det måste visas hänsyn mot varandra och lokaler.Ta hand om vår miljö!
- Hur skulle vi kunna göra skolan finare, hänsyn? Ta med till respektive klass
●
●
●
●

Världens Barn
Uppis
Citat
Elevrådet

●
-

Vilsta - dagen (5 juni)
Hur skall vi få alla att vara delaktiga? Förslag till aktiviteter - Ta med till respektive
klass
Klass mot klass
Inte en stor publik som kollar på.

●
-

Skolavslutning
Fråga klassen vilka som kan tänka sig äta lunch på skolavslutningsdagen.

Nästa möte:6 /4 - 17
Mötes avslutas av : Ordförande- Josefine
Vid pennan: Sekreterare - Josefine Johnsson

