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STANSTORPSSKOLAN

Mötesprotokoll 2017-11-17 för Elevrådet på Stanstorpsskolan i Staffanstorp.
Närvaro:
1A: Filippa Bonnor 1 B: Emma de Haan
2A: Colinda Larsson 2 B: Max Craftell
3A: Ida Johansson- Lagerkvist 3 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: Rektor Kia Olén, Husmor Gun-Marie Jarl
Ordförande Anas hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§1. Dagordning

Dagordningen delades ut.

§2. Val

Till justeringsman valdes Mebel Simonsson

§3. Husmor

Årskurs 5 hade önskemål om bättre undan plockning av årskurs 3
efter lunchen.
Husmor berättade att matsalen städas bara efter mellanmålet, så det
är viktigt att plocka undan efter sig om man spiller på golvet.
Husmor undrar hur det fungerar med mindre soptunna. Bra tycker
elevrådsrepresentanterna upplever att det blivit mindre matsvinn.
Husmor säger att så är det.
F-klassen önskar att årskurs 6 eleverna är lite tystare i matsalen.
Husmor berättade att Resterkock tävlingen är slut i november men
det har inte kommit in så många bidrag, så tips att gå in på sidan,
www. resterkocken.se och lämna in ett bidrag. Plansch finns i
matsalen.
Husmor berättade att från vårterminen 2018, kommer det inte att
serveras några efterrätter efter sopporna, ett beslut från vår nya
kostchef. Besparingarna kommer att satsas på frukost och mellanmål.
Marcus, kostchef och Johan måltidsutvecklare kommer gärna till
elevrådet och elevrådet bestämde att bjuda in till vårens första
elevråd. Tänka på att ta med frågor från klasserna till detta möte.
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§4. Föregående
protokoll

Kia läste upp föregående protokoll.

§5. Kulbanken

Till detta elevråd skulle klasserna ha diskuterat vad de ville göra med
kulbankspengarna. Årskurs 6 , 5 och 4 vill ha pengarna till att göra
något med sin egen klass
Årskurs 3 vill göra något gemensamt
F-klassen vill åka på gemensam utflykt till Skrylle eller skogen
Elevrådet skjuter på beslutet till nästa elevråd.
Hur har det varit i skolan kring språkbruk och förstörelse?
Några tyckte att vi kunde sätta in allt denna gång sen kom det upp att
det fortfarande är en del taskiga kommentarer mot varandra.
Förslag på avdrag; Inget, 50:- 100:- 500:Efter röstning så blev det ett avdrag på 50:-, så 950 sätts in på
kulbanken. Nu finns 2.450:- på Kulbanken .

§6. Frågor och förslag

År 5 tycker fortfarande att lågstadiet sätter sina cyklar på 4-6
skolgården.
År 4 tycker att lågstadiet är för mycket på 4-6 skolgården
År 6 upplever fortfarande att år 5 tar alla bollplatser på skolgården
År 5 meddelar att de kommer att minska Kingout och bollspel på
tisdagar och torsdagar. Kia återkopplar till lärarna.
F-klass önskar fler gungställningar, kompisgunga och en
klätterställning.
Vill att ”stockaringen” lagas
Tänka på att alla är noggranna att slänga skräp i papperskorgarna på
skolgården

§7. Övrigt

Inget denna gång

§8 Nästa elevråd

Nästa elevråd är den 15/12 kl. 12.45 i bildsalen

§9 Mötet avslutas

Mötet avslutades.

__________________________
Mebel Simonsson, justeringsman

________________________________
Kia Olén, sekreterare

