Mikael From, Rektor

Protokoll Elevråd Lillsjöskolan 16 maj 2019
1. Närvarande: Rektor: Micke
1A Elisia, Fillippa 1B Hanna, Freja 2A Vilda, Tage 2B Olle L, Linn
3A Ej på skolan 3B Molly, Emmy 4A -------- 4B Emma, Casper
5A Julia, Astrid 5B Otto FA Linn FB Meja
2. Vid protokollet: Rektor Micke
3. Ordförande - rektorn hälsar välkommen och går igenom hur det går till på ett
Elevråd för ev. nya representanter.
4. Föregående protokoll
Många av punkterna som tas upp är samma som tidigare och vilka jag lämnat svar på
eller att de är under beredande av någon ur personalen. Därför är endast nytillkomna
punkter med. Många av punkterna som tas upp under matråd är också samma och
återkommande. Jag listar inte dessa i punkt 5.
Det finns många idéer om hur vi kan utveckla skolgården och bygga till diverse olika
saker. Jättebra men i nuläget har vi inga investeringspengar för detta.
Fastighetsförvaltningen utför dock det löpande underhållet enligt plan. Ytterligare en
detalj som tillkommer är att det inom en inte alltför avlägsen framtid, kanske 4 år,
har Lillsjöskolan fått en ny plats i nuvarande Storsjöskolan. Jag listar därför inte de
idéer som finns utan det tar vi den dagen det blir dags för det.
5. Matråd
* Önskemat oftare där vi får vara med.
* Pålägg till hårdbröd.
* Mer hamburgare och potatisbullar
* Mer än bara soppa när det är soppa.
* Hallonsylt i.st.f. Lingonsylt
* Citronvatten

Handläggs av:
---Måltidsservice
---(Nej, då äts det bara
smörgåsar….)
---Måltidsservice
---Måltidsservice
---Måltidsservice
---Måltisservice

Elevråd
6. Ärenden från klasserna.
Åk F
* Fler böcker för F-klass i biblioteket
* Större kompisgunga och så är den hal.
* Komplettera haspar på toaletter. De är tröga också.

---Klasslärare –
skolbibliotekarie
---Ingen ny gunga i år.
---Vaktmästare

Åk 1
* ---

---

Åk 2
*---

--1

Åk 3
*--Åk 4
*Binda fast skohornen

-----Vaktmästare

*Skateboardramp i källare

---Nej, delas med
Fritidsgård.

*Skateboard på rasterna

---Nej

*Vi tycker att det är kul och bra när saker fixas och
ofta snabbt när vi frågar.

---Bra J

Åk 5
*Förbandslåda i klassrum

---Det finns plåsterkartor på många
ställen på skolan.

*Nya nät till flera basketkorgar

---Idrottslärare

*Hopp till kickbike

---Nej

*Ett mål till på fotbollsplanen.

---

*Omklädningsrummen
-Många klasser håller sig inte till ”sina” bänkar vid
ombytet. Det blir struligt då.
-Små flugor vid ingång till duscharna.

---Idrottslärare och
vaktmästare (anticimex
beställt).

7. Punkter från Fritidsråd
---8. Rektorns punkt:
*Kom ihåg att ta upp protokollen från elevrådet på klassråden.
*Det kommer ofta punkter på Elevrådet om att klasser som äter innan torkar
borden för dåligt. Alla måste följa upp detta och kontrollera när eleverna har
torkat.
*Alla måste lyda uppmaningen att inte släcka ljuset i korridorerna. Det finns
både en anledning ur brandskyddssynpunkt och ur ekonomisk – armaturerna går
sönder!
*Viktigt att vi alla tänker på det språk vi använder till varandra på skolan.
9. Kommande elevråd:
I höst – trevlig sommar på er!
10. Ordförande - rektorn tackar deltagarna för mötet.
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