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STANSTORPSSKOLAN

Mötesprotokoll 2017-04-07 för Elevrådet på Stanstorpsskolan i Staffanstorp.
Närvaro:

PLUTO A:Melvin Jönsson PLUTO B: Isabelle Hartsmar
1A: Max 1B: Kajsa Widmark
2B: Malva Österberg Ponsler
3A Samuel 3B Engla
5A: Alex Ankargren Hertler 5B: Mebel Simonsson
6B Mathilda Österberg Ponsler
Övriga: Bitr. Rektor Dan Hansson, Husmor Gun-Marie Jarl

Dan hälsar alla välkomna och ordförande Mathilda Österberg Ponsler öppnar mötet.
§1. Dagordning

Dagordningen delades ut.

§2. Val

Till justeringsman valdes Alex Ankargren Hertler

§3. Husmor

Frågor och info till och från husmor Gun-Marie;
Gun-Marie berättar om kommunens miljöarbete för att minska
tallrikssvinnet. Tyvärr har matsvinnet ökat under mars månad från som
bäst 21kg/vecka i januari till 25kg/vecka i mars.
Gun-Marie svarar kring föregående mötes fråga kring önskemålet att
bröd serveras de dagar då det är fisk. Svaret är att det blir knäckebröd
även i fortsättningen dessa dagar.
Sammanställningen efter alla klassers förslag till önskematsedel har lett
fram till att det i höst under en vecka kommer att serveras följande rätter:
Pasta med ost- och skinksås
Hamburgare
Lax och Hollandaisesås
Taco
Hedvigsoppa. Chokladkaka
Till nästa år kommer en kostpolicy kring att elever ska ha 20 minuter på
sig att äta efter det att maten är upptagen och att de satt sig vid bordet.
Det är flera klasser som lyfter att det behöver bli bättre torkat på borden i
matsalen. Elevrådsrepresentanterna kommer lyfta detta i sina respektive
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klasser. Gun-Marie påminner också om att de klasser som äter sist,
hänger upp stolarna.

§4.Föregående

Dan gick igenom föregående protokoll.

protokoll
§5. Kulbanken

Hur mycket skall elevrådet sätta in på kulbanken denna gång?
Åk 6 tycker vi ska göra avdrag för en del bråk som varit i klasserna.
Åk 5 och flera övriga tycker vi ska göra ett avdrag för att alltför
många använder fula ord, svordomar och för att en del tar bilder på
kompisar utan deras tillåtelse. Vi enas kring att göra ett avdrag på
250kr. Kulbanken Innehöll 4850 och vi kommer nu upp i 5600kr.

§6. Frågor och förslag

Pluto lyfter att det är hög ljudnivå i matsalen och att de pratar om
detta med de vuxna. Åk 3 lyfter att det ofta är elever som öppnar
dörren mellan idrottshall/omklädningsrum. Vi lyfter detta i våra
klasser. En del upplever att det luktar illa i omklädningsrummen och
Stig-Arne kommer kolla av detta så att det inte är något fel på
avloppssystemet. Åk 6 lyfter frågan om det är tillåtet att ta bilder där
inga personer finns med och Dan ger ok till detta.

§8 Nästa elevråd

Nästa elevråd är den 12/5 kl. 13.00 i 1 A:s klassrum. (Månen)

§9 Mötet avslutas

Mötet avslutades.

__________________________
Alex Ankargren Hertler, justeringsman

________________________________
Dan Hansson, sekreterare

