ELEVRÅDSMÖTE LILLA SAFIREN

Datum

2013-10-18

Närvarande:
F-1 Blå – Erik och Jesper, F-1 Grön – Linus och Emma, F-1 Gul – Wilma och
Anton R, F-1 Röd – Cecilia och Hampus, Pedagog: Lena Salomonsson
Vi träffades i Matteverkstaden 10.15 – 10.40. Först hälsade vi på varandra
och presenterade oss med namn och klass.
Vi pratade om våra klassråd och om att vi ska tala om hur vi trivs och om vi
känner oss trygga i skolan. Det ska vi alltid tala om på våra klass- och
elevrådsmöten. I dag hade vi inte så mycket att berätta eftersom det var
första mötet. Vi talar om och bestämmer sådant som vi har haft uppe på våra
klassråd. Bra om vi har samma protokoll som mall för alla klasserna. Där ser
man lätt vilka frågor som ska diskuteras i elevrådet och vad man kan lösa i
den egna klassen. Har man inte mallen så kan man få den av Lena inför nästa
möte.
1. F-1 Gul vill ha en liten fotbollsplan på skolgården. Kan vi få det? Lena

kollar med lärarna, gamla protokoll och om det behövs, med rektor? Vi
fortsätter med denna fråga nästa gång.

2. F-1 Gul undrar när vi får tillbaka Snurrgungan? Det undrar vi allihop
och även de andra leksakerna, hoppdäcken och sådant som plockats
bort från skolgården. Vi trodde att de skulle lagas och att vi sedan
skulle få tillbaka dem? Fast nu har det gått jättelång tid! Vi skickar

frågan vidare till vår rektor och hoppas på svar innan nästa möte om
två veckor?

3. Vår gamla fråga som inte har fått svar (från förra året) gäller den
stora lekställningen med rutschkana som vi trodde vi skulle få på
skolgården. Vad hände med den? Vi skickar frågan vidare till vår

rektor och hoppas på svar innan nästa möte om två veckor?

4. Önskeveckan i köket: F-1 Röd har röstat och lämnat förslag till köket.
De andra klasserna har inte gjort detta ännu. På måndag ska PerAnders i köket ha fått våra önskemål.
5. Nästa möte: Lena skickar kallelse till nästa möte efter höstlovet.
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