STUREBYSKOLAN
UTBILDNINGSFÖRVALTNI NGEN

PROTOKOLL
SID 1 (3)
2019-01-25

PROTOKOLL ELEVRÅDSMÖTE 7-9
Klass:

Maja/Celine 7d, Emilia/Hermela7b, Sofia/Mela 7c, Anton R 8b, Ture
L 8c, Marcus/Felix 9a, Patrick 9c Anja och Kim

Datum:
Tid:
Plats:

2019-01-25
13.30 – 14.30
Sturebyskolan B208

Föregående protokoll
- Lästes igenom. Fler kortlekar har kommit. Kim har beställt fler
skärmar till borden.
Nytt protokoll
- Varje klass önskar ha flera olika kortlekar. 9c vill jätte gärna åka till
Romme detta år. Fler sittplatser inomhus och filtar. Balen önskas den 5
juni. Eleverna vill inte att läraren använder sina ytterskor på vintern för
att det blir smutsigt på golvet. De önskar också monopol, Risk och
Exploding kitten till rastskåpet.
- Fotbollsspelet önskas tillbaka.
- Eleverna önskar en ny slogan och logga. De vill göra en tävling om det.
- Det är ofta slut på papper i matsalen.
- Bättre städning av klassrummen önskas.
- Klass 7b undrar hur betygen kommer att sättas om Johan inte är här.
Niklas som tillsammans med de andra idrottslärarna sätter betygen.
- En klass önskar pingis varje dag hela tiden. Anledningen till att varför
man inte kan spela pingis varje dag är att det finns flera elever som inte
vill spela pingis och att ljudvolymen blir för hög både av pingisbollen
men även av skriket. Om eleverna klarar att vara tysta så kan det bli
ändring.
- Ett förslag är att eftersom det finns två pingisbord så kan ett bord vara
för år 8 och ett för år 9 eftersom 7:orna har annan tid för rast.
- Några av 7:orna stör i biblioteket. Hämta en vuxen som kan säga till så
att det blir arbetsro. Aynieur behöver stöd.
- 7c har inte haft något klassråd.

Dokumentnamn: Protokoll åk 7-9 2019-01-25
Ägare: Anja Anrén
Version: 1.0

SID 2 (3)

-

-

Pennor försvinner när andra elever kommer in i klassrummet.
Diskussion om hur man kan göra med pennorna. Diskutera i klasserna
hur vi kan lösa problemet med pennorna.
De nya datorerna för eleverna i högstadiet kommer att delas ut till
HT2019. Eleverna kommer att ta hem datorerna.
Det finns elever som står på klasslistan som inte går i klassen. Hur
kommer det sig?
Bygget har överklagats och det innebär att det kommer att ta längre tid
innan vi vet när det kommer att byggas. Det kommer att byggas ett
tvåvåningshus med åtta klassrum. Fyra på övervåningen och fyra på
undervåningen. Eleverna önskar namntävling på den nya byggnaden.

Övrigt
- Kortläsare önskas till caféet.
- Patrick 9c var ordförande detta möte.

Vid protokollet
Anja Anrén
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Justeras av
Kim Fors
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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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