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STANSTORPSSKOLAN

Mötesprotokoll 2017-12-15 för Elevrådet på Stanstorpsskolan i Staffanstorp.
Närvaro:
F-klass A Lova Ekström, Meya Demeter
F-klass B: Svante Grass, Thea Ohlsson
1A: Filippa Bonnor 1 B: Emma de Haan
2A: CharlieLilja 2 B: Max Craftell
3A: - t 3 B:Minna Lundqvist
4A: Amy Clarén 4 B: Alexander Hansson
5A: Axel Staberg , 5 B: Selma Vensryd l6A: Mebel Simonsson, 6 B; Anas Hasoun
Övriga: Rektor Kia Olén, Förstekock Gun-Marie Jarl
Ordförande Mebel hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§1. Dagordning
§2. Val

Dagordningen delades ut.
Till justeringsman valdes Anas Hasoun

§3. Frågor till förstekock
F-klass tycker att årskurs 6 är högljudda, när F-klassen har sin tysta
stund. Årskurs 6 skall tänka på att prata lite tystare men vill också att
F-klassen tänker på att inte prata högt när de tar mat.
Årskurs 1 vill fortsätta ha efterrätt till soppan. Önskemål om att ta
bort efterrätten har både kommit från föräldrar, skolsköterskor sen
tidigare.
År 4 årskurs tycker årskurs 3 sprutar för mycket vatten med
sprayflaskorna på borden när de torkar efter sig
Förslag att spruta i pappret istället och att sätta sprayflaskorna vid
disken istället. Gun_Marie funderar på förslagen.
Marcus, kostchef och Johan måltidsutvecklare, kommer till elevrådet
den 19/1. Tänka på att ta med frågor från klasserna till detta möte.
Vinnare på resterkocken blev en elev från årskurs 5 på
Stanstorpsskolan. Hen lämnade in ett förslag på en Pyttipanna på
rester. Vann 800: - som kan användas till klassfest och fika efter en
skoldag! Stort grattis!
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Gun Marie berättade att från vårterminen kommer en Smiley maskin
till matsalen där vi kan trycka vad vi tycker om maten.
§4. Föregående
protokoll

Kia läste upp föregående protokoll.

§5. Kulbanken

Årskurs 6 a och 5 år 4 A tycker att allt har varit bra.
6 B tycker att det är mycket låtsas slagsmål och många får ont fast det
är på skoj, gäller även i årskurs 2, årskurs 1 tycker inte det är så bra på
rasterna mycket svärord.
Förslag på avdrag 100:- 7 st,150:- 2- 200: - -3st 600:-4
Avdrag på 100:- beslutades och 900:- sätts in och nu finns det 3.350:i kulbankens kassa.
Till detta elevråd skulle klasserna ha diskuterat vad de ville göra med
kulbankspengarna.
Röstning genomfördes och alla klasserna röstade på att
kulbankspengarna delades ut till klasserna i slutet på vårterminen.

§6. Frågor och förslag

Årskurs 6 har behov av fler fotbollar.
Årskurs 4 tycker att när årskurs 5 spelar Kingout blir cyklarna som
står i cykelställen fördärvade när bollarna hamnar där. Tänka på att
vara lite mer försiktiga och inte slå så hårt.
Finns tre Kingout rutor på 4-6 skolgården, ett förslag att rutorna
delas upp. Kia tar upp detta med lärarna.
Årskurs 4 tycker att toaletten intill deras klassrum luktar dåligt –
Kia kollar med städpersonalen och berättar också att skolan beställt
en fuktmätning av Expandia, då många klagar på luften och skall
även se över hur vi kan förbättra ljudmiljön i klassrummen och ev.
göra någon tätning intill F-klassens lokaler
Amy berättar också att persienner i paviljongerna är sönder.
Kia meddelar vaktmästaren som skall felanmäla detta.
Årskurs 1 och år 3 tycker det är bra med en kompisbänk.
F-klass saknar gula pärlor till pärlplattor.

§7. Övrigt

Inget denna gång

§8 Nästa elevråd

Nästa elevråd är den 19/1 kl. 12.45 i bildsalen
Ta med frågor till kostchefen.

§9 Mötet avslutas

Mötet avslutades.

__________________________
Mebel Simonsson, justeringsman

________________________________
Kia Olén, sekreterare

