STUREBYSKOLAN
UTBILDNINGSFÖRVALTNI NGEN

PROTOKOLL
SID 1 (2)
2018-09-12

PROTOKOLL ELEVRÅDSMÖTE 1-3
Klass:

Hanna/Vincent 1a, Inez/Arvid 1c, Harald/Sonja 2a, Liam/Astrid 2b
Vera/Gustav 2c, Emma/Nils 2d, William/Theo 3a, Erik/Nikki 3b,
Casper/Dorcas 3c, Svante/Frans 3d, Satu-Milla, Kim och Anja

Datum:
Tid:
Plats:

2018-09-12
kl 13.30- 14.15
Sturebyskolan B208

Föregående protokoll.
- Inget föregående protokoll
Skolbyggnad (inre och yttre miljö) och skolgård
- 2c, önskar skohorn, ruschkana. Önskar att rastvärdarna kommer ut i tid.
Eleverna önskar att toaletterna i matsalen ska vara fräschare. Önskar
även draperier i duschrummen. Kim berättar att draperier har vi haft
men de har dragits ner. Vi har satt upp väggar istället. Klockorna
behöver gå samtidigt i idrottshallarna.
- 2d, önskar större klätterställning. Längre skoldagar och mer faktaböcker
i klassrummet. Nya rastleksaker skriver ni upp på en lapp och lägger i
Anjas fack. Vattenkrig på sommarfritids önskas.
- 3a, tjejerna får inte använda parfym i omklädningsrummen. Högre
ringsignal. Eleverna önskar fler handduschar. Måla stenarna oftare.
- 2a, önskar en termometer som sitter utanför fönster. Felanmäl till
vaktmästaren om det är något som är sönder. Staketet är sönder på
skolgården. Fler hoppstyltor önskas eftersom flera är trasiga. Klurigare
labyrint på skolgården. Kingrutorna fylls på varje vår. Scenen kommer
inte att målas om eftersom det inte blir snyggt i längden.
- 3b, hårbollar i duschutrymmena, kan man köpa en skrapa? Kim pratar
med städarna.
- 2b, önskar att ha fler gungor i parken men tyvärr så är det inte vi
bestämmer i parken. Kim kontaktar fritidsförvaltningen i alla fall och
frågar om vi kan få fler gungor där. Sanden ska vara i sandlådan så att
man inte halkar.
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3d, Pappershandukar har varit slut. Det har kommit nya städare men det
ska bli bättre. Skylt med toalettregler önskas överallt. Finns det någon
som har en bra lapp som vi kan kopiera? Fler lekar på kortrasten önskas.
Kom med förslag till Satu-Milla. Kullekar eller kinesiska muren önskas.
Fler sittplatser vid slänten önskas men även att vi byter till kedjor i
basketkorgarna.

Övrigt
- Ny ordförande röstades fram. Theodor Falk 3a och viceordförande
Nikki Kossek 3b.
Nästa möte
- Matråd 10/10 kl 14.00

Sekreterare

Justerare

Anja Anrén

Kim Fors
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