STUREBYSKOLAN
UTBILDNINGSFÖRVALTNI NGEN

PROTOKOLL
SID 1 (3)
2019-01-21

PROTOKOLL ELEVRÅDSMÖTE 4-6
Klass:

Erik/Embla 4A, Ines/Einar 4C, Emanuel/Clara 4B, Linnea 4D,
Vilgot/Melvin 5A, Maya/ Albin 5B, Maja/Ines 5C, Cesar 5D,
Edith/Rebecka 6B, Kilian/Arild 6A, Ellen/Nora 6C, Anja och SatuMilla

Datum:
Tid:
Plats:

2019-01-21
kl 14.15 – 15.00
Sturebyskolan, Ladan B208

Föregående protokoll
- K-207 har fått lite krokar och det var bättre. Nedre K skulle
behöva några krokar också.
- År 7, går inte med på att dela upp dagarna för kingplan.
- Kompisgungan är inte lagad. Vad händer?
Inre- och yttre miljö
- Elever önskar att rastvakter kommer i tid och öppnar rastboden.
Satu-Milla öppnar gärna om man säger till. (5c)
- Får man ta med sig en smörgås eller något som mellanmål? Ja,
det får man. Prata gärna med mentorn.
- Dåligt städat i K-huset, både i klassrum och i korridor.
- En vägg vid K-207 behöver torkas av. Den är smutsig.
- Eleverna undrar när den nya matsalen blir klar. Den börjar
byggas denna månad eller nästa.
- År 6 kan inte komma för tidigt ut på rast. Utan de måste vänta till
det ringer in för år 4 och 5!
- Vattenkranarna i matsalen är sönder på vänster sida.
- Papperskorgarna i tjejernas toa behöver tömmas oftare. De töms
varje eftermiddag/kväll.

Dokumentnamn: Protokoll åk 4-6 elevråd 2019-01-21
Ägare: Anja Anrén
Version: 1.0

SID 2 (3)

-

Några elever från 5b vill inte gå ut på rast trots att läraren säger
till.
Nya bänkar önskas av 5b. De är i dåligt skick.
Nät till fotbollsmålen i kaninburen.
Det är ofta slut på tvålen i toaletter på skolan och det ofta sluta
på papper.
Handikapptoaletten i K-huset har en dålig stråle på vattenkranen.
Vid kompisgungan har det hänt att en elev inte har fått grepp och
ramlat och slagit i huvudet.

Övrigt
- Vi går igenom Gagaregler. Satu-Milla berättar vad som gäller.
- Det finns olika regler för Gaga och vi kan senare testa andra typ
av spel. Men det måste vi bestämma innan. Ett förslag är att det
blir ett schema för olika spel olika dagar/veckor. Satu-Milla tittar
över och återkommer.
- Det är viktigt att ALLA följer reglerna.
- Många är hårdhänta när elever ska lämna rinken! Var försiktiga
och ta ansvar. Vill man ta paus så måste man lämna rinken.
Några elever förstör och lämnar inte rinken. Därför blir det
problem.
- Den som förstör kan bli avstängd om man inte lyssnar.
- Några förslag till ändringar för Gagaregler: 1. Väggen ska räknas
som en person.2. Begränsa antal väggstudsar. 3.Byta spel
veckovis.

Nästa möte
- 2019-02-18 Matråd.

Vid protokollet
Anja Anrén
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GAGAREGLER
Max 30-40 spelare.
Spelet sker med 1-2 bollar.
Spelet startas med att bollen kastas upp av tidigare
omgångens 2 vinnare. Bollen ska studsa 3 ggr innan alla
deltagarna får lämna sargen. Uppkastaren får ej vara först
att röra bollen.
Spelet går ut på att inte träffas under midjan.
Bollen slås med öppen hand. (Man får ej sparka på
bollen.)
Träffas en spelare av bollen under midjan åker den
spelaren ut och ställer sig utanför rinken.
Om bollen åker utanför rinken åker den spelare som rörde
bollen sist ut och ställer sig utanför rinken.
En touch-Sen måste någon annan slå bollen.
Rinken räknas ej som en person.
När det är 2 spelare kvar så är spelet över och en ny
omgång startar.
Alla spelar mot alla, samarbete är inte tillåtet.
Vi står upp om vi är med i spelet.
Rinkens väggar kan ej användas för att lyfta sig/hoppa
med stöd av väggen för att ej bli träffad av bollen.
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