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STANSTORPSSKOLAN

Mötesprotokoll 2017-02-03 för Elevrådet på Stanstorpsskolan i Staffanstorp.
Närvaro:
PLUTO A: Melvin Jönsson, Maja Vedmo
PLUTO B: Willem Karlsson
1A: Emma Frid 1B: Kajsa Widmark
2A: Ebba Olsson 2B: Malva Österberg Ponsler
3A: Samuel Borgström, 3B:
4A: Albin Andersson 4B: William Rosensköld
5A: Alex Ankargren Hertler 5B: Mebel Simonsson
6A: Melvin Esteves 6B: Mathilda Österberg
Övriga: Rektor Kia Olén, Husmor Gun-Marie Jarl
Kia hälsar alla välkomna och ordförande Melvin Esteves öppnar mötet.
§1. Dagordning

Dagordningen delades ut.

§2. Val

Till justeringsman valdes Mathilda Österberg

§3. Husmor

Husmor berättade om att skolköken i kommunen har börjat väga den
mat vi slänger. På vår skola är det ca 4,5 kg/dag.
Eleverna hade tyckt det varit bra med en tävling mellan skolorna,
Gun-Marie tar frågan med sig. Elevrådet bestämde att mäta varje
månad på skolan och försöka slänga mindre till nästkommande
månad. Lyckas vi, kommer rektor sätta in mer pengar i kulbanken.
Husmor berättade att Balderskolan har sin önskevecka v. 7.
Till nästa elevråd tar varje klass med förslag på maträtter, sen röstar
elevrådet fram ett förslag till önskevecka.
Årskurs 6 vill inte ha så mycket köttfärslimpa och önskar bättre
spridning på när det serveras pannkakor till efterätt vid soppa.
Årskurs 4 tycker det är viktigt att alla klasser tar upp maten som spills
på golven.
År 1, tycker alla skall tänka på att hålla fram tallriken när man tar
soppa och sås, blir lätt kladdigt utanför.
I årskurs 4, tycker några att det är för mycket pasta och några vill ha
ost/skinksås oftare.
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Årskurs 4 tycker fortfarande att årskurs 2 inte torkar ordentligt efter
sig. Ebba svarar att de skall ta upp det med sina bordsvärdar.
År 3 tycker att det inte är städat efter frukosten på borden, även här
tänka på att torka efter sig.
Tänka på att hänga upp sina stolar både efter lunch och efter
mellanmålet.
§4. Föregående
protokoll

Mathilda läste upp föregående protokoll.

§5. Kulbanken

År 2, här slänger många papperhanddukar i toaletten, vilket gör att
det blir stopp i toaletten.
År 3 tycker att år 2, lånar deras utematerial och lämnar inte tillbaka
det. Förslag från årskurs 5, är att årskurs 3 inte lånar ut något
material.
År 2 tycker att Plutobarnen sitter på smashbollen som då går i sönder.
Förlag på avdrag är följande summor; 150, 200, 300, 400.
Elevrådet röstade och alla röstade på 300:I kulbanken finns nu 3.950:-

§6. Frågor och förslag

År 4, saknar spegel på toaletten. Kia felanmäler till SKF

§7. Övrigt

Kia berättade att trivselenkäten kommer att göras digitalt i
årskurserna 1-6 någon gång i veckorna 10-12. Det är vuxna från
antimobbningsteamet som kommer ut och presenterar enkäten. I
förskoleklassen kommer rektor att komma ut och prata kring frågorna
i enkäten.
År 6 undrar om det finns tillräckligt med datorerer på skolan så
årskurs 6 skulle kunna ha en dator/elev. Detta finns inte utrymme till i
dagsläget informerar rektor.

§8 Nästa elevråd

Nästa elevråd är den 10/3 kl. 13.00 i 1 A;s klassrum

§9 Mötet avslutas

Mötet avslutades.

__________________________
Melvin Esteves, justeringsman

________________________________
Kia Olén, sekreterare
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