STUREBYSKOLAN
UTBILDNINGSFÖRVALTNI NGEN

PROTOKOLL
SID 1 (2)
2019-01-23

PROTOKOLL ELEVRÅDSMÖTE 1-3
Klass:

Hanna/Vincent 1a, Flora/Gabriel 1b, Simon/Sally 1c, Harald/Sonja
2a, Otto/Pcoräoy 2b , Julia/Arvid 2d, William/Theo 3a,
Casper/Dorcas 3c, Tyra/Frans 3d, Anja och Satu-Milla.

Datum:
Tid:
Plats:

2019-01-23
kl 13.30- 14.20
Sturebyskolan B208

Föregående protokoll.
- Satu-Milla läste upp föregående protokoll.
- Regler och till Gagarinken kan alla på lågstadiet. Det funkar bra säger
Satu-Milla.
- Ett schema för Gagarinken behövs för långrasterna. Satu-Milla skriver
ett till nästa vecka och mailar till mentorerna. Läs upp reglerna i
klasserna.
Skolbyggnad (inre och yttre miljö) och skolgård
- Gagarinken är för liten men vi kommer inte att köpa en ny.
- Förskoleklassen har inte samma regler. Satu-Milla pratar med mentorer
och elever.
- Vi går igenom bandyregler.
- Det är halt utanför fotbollsplanen och på flera andra ställen på
skolgården.
- Toaletterna är ofräscha i matsalen. Alla får försöka göra sitt bästa och
spola och städa efter sig.
- 3d tycker att dåligt torkat i matsalen när man kommer. Några lägger mat
vid fönsterbrädan.
- Grillning av äpplen önskas men även nya kingrutor vid Rödan eller
Grodan och en läsplats utomhus.
- Skyltar om att inte skräpa ner på skolgården. Vid Ladan eller vid
rastboden kunde man sätta upp det.
- Det är ofta slut på papper och tvål i matsalen.
- Kan man få högre plank bakom målen på bandyplan? Inte just nu.
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Eleverna på lågstadiet tycker det är för många barn om det är över 30
elever i Gagarinken. Satu-Milla ändrar.
Kan vi måla planket? Det kanske vi kan göra eftersom det verkar dröja
med byggnadsplanerna.
Några spelar fult på fotbollsplan. På denna skola spelar vi sjyst.
Ny kompisgunga har kommit. Men kan man få fler gungor? Inte just nu.
Fler pingisbollar önskas. Det finns säger Satu-Milla, säg bara till.
Prata i klasserna om att man inte får gå in i stängslet på det avspärrade
området.
Flickornas toalett på nedre Ladan går i baklås. Kan vaktmästaren
åtgärda?
I tjejernas omklädningsrum kastar någon ner kläderna om de hängs på
fel ställe. Några trängs i matkön.
Regler för spelen i rastboden önskas. De finns i rastboden. Men vi
kanske ska förstora dessa.
Högstadieelever blir avstängda om de inte håller sig till reglerna.
Vi tycker att F-klass kommer för tidigt till maten. Vi blir stressade.
Några elever åker på isbanan utanför Ladan. Det är inte ok.
Mellanstadie elever kommer och stör under rasten i Gagarinken. Vi har
pratat med dem i måndags. Man använder en hand och öppen hand.
(förslag om knytnäve) Om vi ändrar till knytnäve säger vi till och mailar
om det, säger Satu-Milla.
Respektera alla!
Det behövs en extra vuxen vid Gagarinken. Satu-Milla har mailat om
det.
Förskoleklasserna hejar och det blir hets.

Övrigt
- Nu är det olika tider för olika rinkar och det kan bli rörigt för alla elever
och personal. Därför måste vi kanske förenkla och bara spela bandy i
bandyrinken för Åk 1 också.
Nästa möte
- 2019-02-20 - Matråd

Sekreterare

Justerare

Anja Anrén

Kim Fors
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