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STANSTORPSSKOLAN

Mötesprotokoll 2017-03-10 för Elevrådet på Stanstorpsskolan i Staffanstorp.
Närvaro:

PLUTO A: Maja Vedmo, Melvin Jönsson PLUTO B: Willem Karlsson
1A: Max 1B: Kajsa Widmark
2A: Ebba Olsson 2B: Malva Österberg Ponsler
3A och B
4A: Albin Andersson 4B: William Rosensköld
5A: Alex Ankargren Hertler 5B:
6A och 6B Prov
Övriga: Bitr. Rektor Dan Hansson, Husmor Gun-Marie Jarl

Dan hälsar alla välkomna och ordförande Alex Ankargren Hertler öppnar mötet.
§1. Dagordning

Dagordningen delades ut.

§2. Val

Till justeringsman valdes Albin Andersson

§3. Husmor

Frågor och info till och från husmor Gun-Marie;
Gun-Marie berättar om kommunens miljöarbete för att minska
tallrikssvinnnet. Elever i åk 8 på Hjärupslund har döpt satsningen till
Tom. Namnet syftar till att vi vill ha helt tomma soppåsar med
tallrikssvinn. Husmor visar en liten hög kokt ris som symboliserar den
mängd tallrikssvinn som idag finns på Stanstorp. Vid vägning i januari
uppgick svinnet till totalt 69kg. Motsvarande siffra var 56 kg i februari
och nu satsar vi på än lägre siffror för mars månad. Åk 2 lyfter önskemål
om fler sorters bröd till mellis och husmor berättar att de numera växlar
mellan ett antal olika sorter men det serveras bara 3 alternativ per dag.
Åk 4 har med sig önskan om att det serveras bröd de dagar då det är fisk.
Gun-Marie undersöker möjligheten till detta. Åk 2 frågar varför det inte
funnits runda knäckebröd under någre dagar. Dessa har köket missat att
beställa och knäckebröden är tillbaka nästa vecka. Önskemål om att få
längre tid i matsalen lyfts och Gun-Marie informerar om att en kostpolicy
ha tagits fram i kommunen. Till nästa år kommer därför en policy om att
elever ska ha 20 minuter på sig att äta efter det att maten är upptagen och
att de satt sig vid bordet.
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§4.Föregående

Albin och William läste upp föregående protokoll.

protokoll
§5. Kulbanken

Hur mycket skall elevrådet sätta in på kulbanken denna gång?
Det är barn på Pluto och elever i åk 4 som tar sönder suddgummin.
Det ges förslag på avdrag på 50/100 eller 200kr. Vi enas kring att göra
avdrag på 100kr. Kulbanken Innehöll 3950 och vi kommer nu upp i
4850kr.

§6. Frågor och förslag

Åk 4 lyfter frågan om det är tillåtet att ta med ”bubbelvatten” till
skolan. Vid diskussioner i elevrådet är det inga invändningar och vi
enas kring att om man vill ha med kolsyrat vatten så tar man det med
sin lärare först innan man tar med sig till skolan.
Åk 2 vill ha gemensamma regler kring hög klubba och tacklingar på
bandyplanen. Elevrådet enas kring att klubban som högst får vara i
knähöjd och att tacklingar inte är tillåtna(särkilt noga får de äldre
eleverna vara när man möter de yngre barnen).

§8 Nästa elevråd

Nästa elevråd är den 7/4 kl. 13.00 i 1 A:s klassrum. (Månen)

§9 Mötet avslutas

Mötet avslutades.

__________________________
Albin Andersson, justeringsman

________________________________
Dan Hansson, sekreterare

