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STANSTORPSSKOLAN

Mötesprotokoll 2018-01-19 för Elevrådet på Stanstorpsskolan i Staffanstorp.
Närvaro:
F-klass A Adela Larsson Shullazi, Elliott Schmidt
F-klass B: William Ringström, Thea Ohlsson
1A: Isabell Edvinsson 1 B: Emma de Haan
2A: CharlieLilja 2 B: Max Craftell
3A: Ida Johansson Lagerqvist B:Minna Lundqvist
4A: Amy Clarén 4 B: Alexander Hansson
5A: Elin Gambel 5 B: Wilma Linde
6A: Mebel Simonsson, 6 B; Anas Hasoun
Övriga: Biträdande rektor Dan Hansson, Förstekock Gun-Marie Jarl,
Måltidsutvecklare Johan Cederqvist
Ordförande Mebel hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§1. Dagordning

Dagordningen delades ut.

§2. Val

Till justeringsman valdes Anas Hasoun

§3. Frågor till
förstekock

Pluto tycker att ljudnivån från årskurs 6 blivit bättre och det håller
sexorna med om.
5A undrar varför det är fisk varje tisdag. Johan svarar att det är för att
kostsektionen följer livsmedelsverkets rekommendationer och då är
det lämpligt med fisk en dag/vecka. Vilken dag detta blir spelar
mindre roll.
6:orna undrar vad som sker med de pengar som kommer sparas då
efterrätterna togs bort. Johan svarar att dessa kommer läggas på
frukost/mellanmål istället. Syftet med att plocka bort efterätterna är
inte att spara pengar utan att skolan inte ska erbjuda.
Gun-Marie berättar att Hjärups skola kommer vara nästa skola ut i att
välja önskekost under en vecka.
3A lyfter att de önskar bättre mellanmål. På vilket sätt återkommer de
med när de haft klassråd.
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6A undrar varför det serverats mer panerad fisk på senaste tiden.
Orsaken är att den gamla och nya matsedeln inte riktigt överlappat
varandra.
Flera klasser uppfattar att många elever trycker mer än en gång på
Smileyutvärderaren i matsalen. Johan och Gun-Marie säger att endast
ett svar registreras. Det är viktigt att alla är ärliga med vad vi tycker
om maten när vi trycker. Trycker många på rött fast vi gillar maten så
kanske köket ändrar till annan maträtt.
6B lyfter att pastan ofta är för oljig då de kommer. Gun-Marie ska
försöka minska på den, men samtidigt behövs den för att pastan inte
ska klibba ihop.
§4. Föregående
protokoll

Dan läste upp föregående protokoll.

§5. Kulbanken

Åk 5 tycker att det är färre svordomar i deras årskurs och att de har en
tävling som går ut på att ha så få svordomar som möjligt. Årskurs 2
lyfter att det är klottrat under borden i byggrummet. Andra har också
sett klotter på skolgården eller i omklädningsrummen till idrotten.
Elevrådet vill göra ett avdrag för detta.
Förslag på avdrag 100:- 4 st,150:- 6st 200:- 7st
Avdrag på 200:- beslutades och 800:- sätts in och nu finns det 4150:i kulbankens kassa.

§6. Frågor och förslag

Åk 6 lyfter att de vill ha tillbaka chansen att få 1000:- till kulbanken
om matsvinnet minskar.
Åk 3 lyfter att de inte vill ha fasta dagar för olika rastaktiviteter.
Denna fråga lyfter de med sina lärare.
Åk 4 önskar torkskåp till paviljongerna.
5B vill ha läskigare och tjockare böcker. De lyfter detta med
skolbibliotekarien, Helene.
Flera flickor lyfter att det är elever som tittar in i omklädningsrummet
genom det hål som blivit i plasten på insynsskyddet. Stig-Arne tittar
på om det går att laga.

§7. Övrigt
§8 Nästa elevråd
§9 Mötet avslutas

Inget denna gång
Nästa elevråd är den 16/2 kl. 12.45 i bildsalen
Mötet avslutades.

__________________________
Anas Hasoun, justeringsman

________________________________
Dan Hansson, sekreterare

