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STANSTORPSSKOLAN

Mötesprotokoll 2018-04-20 för Elevrådet på Stanstorpsskolan i Staffanstorp.
Närvaro:
F-klass A Adela Larsson Shullazi, Elliott Schmidt
F-klass B: Vera Linde, Elise Forsell
1A: Filippa Bonnor 1 B: Emma de Haan
2A: Charlie Lilja 2 B: Max Craftell
3A: Ida Johansson Lagerqvist 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,
Ordförande Mebel hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§1. Dagordning

Dagordningen delades ut.

§2. Val

Till justeringsman valdes Anas Hasoun

§3. Frågor till
Förstekock
( ej närvarande)

Årskurs 5 önskar oftare ha Fish and Chips
F-klass tycker inte att maten räcker till Pluto och årskurs 6 instämmer.
Smileys – oklarheter kring tryckningen. Kia återkopplar till
förstekocken om ett förtydligande till klasserna.

§4. Föregående
protokoll

Kia läste upp föregående protokoll.

§5. Kulbanken

Elevrådsrepresentanter i årskurs 6, tycker att språkbruket blivit bättre,
färre svordomar i klasserna.
Elevrådsrepresentanterna i årskurs 2, tycker klasserna måste bli bättre
på hur vi pratar till varandra, det är fortfarande många som säger fula
ord till varandra.
Elevrådsrepresentanterna i årskurs 3 tycker att det inte är så mycket
konflikter i klasserna längre
Elevrådsrepresentant i årskurs 4, tycker att det är fler konflikter
mellan årskurs 4 och årskurs 5 på rasterna
I bollspel träffar bollarna cyklarna och elever som inte är med.
Förslag att dela på de olika planerna mellan årskurserna.
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Kia lämnar förslaget till lärarna i arbetslaget 4-6 som diskuterar
lösningar.
Fortfarande är det elever som öppnar dörrarna omklädningsrum, så
andra kan se in.
Förslag på avdrag; 150:, 200:- och 250:Fem röstade på 150: -, sju röstade på 200: - och två röstade på 250: Beslutade att göra ett avdrag på 200: 800: - sätts in på kulbanken och nu finns 6650: -

§6. Frågor och förslag

F-klass önskar att klätterställning och cementrör, som finns på
Äpplegården flyttas till skolgården. Kia kollar med SKF.
Årskurs 3 undrar över kompisbänken, diskutera i klasserna inför
nästa råd. Skall vi måla på befintliga bänkar och på både F-3 och 4-6
skolgården. Förslaget på kompisbänk innebär att alla vet, att denna
plats ( bänk), kan man gå till om man vill hitta någon att leka med.
Eleverna i årskurs 5 tycker det är varmt i klassrummet och dålig
ventilation, de måste öppna fönster för luft och då störs de av ljuden
utanför. Kia meddelar SKF.
Eleverna i årskurs 6, undrar varför de inte fick rösta om
pulka/skiddag eller skridskoåkning på elevens val dagen i mars.

§7. Övrigt

Årskurs 3 har börjat med kompisraster, har blivit mycket bättre på
rasterna och många har hittat nya lekar och kompisar.
Trivsel-/ och NKI-enkäten klar, Kia kommer att lägga ut resultaten i
V-klass under nyheter. Viktigt att tänka på att enkäten har varit
anonym och har någon skrivit i frisvar/kommentarer, något man vill
ha stöd/hjälp med, måste man ta detta med sin lärare.
.
Nästa elevråd är den 25/5 kl. 12.45 i bildsalen.
Elevrådsrepresentanterna skall till nästa möte ha diskuterat på
klassråden följande;
Röstning kring kompisbänk
Vad resp. årskurs gör på Kulbanksdagen

§8 Nästa elevråd

§9 Mötet avslutas

Mötet avslutades.

__________________________
Anas Hasoun, justeringsman

________________________________
Kia Olén, sekreterare

