Högstorps skola
2017-01-23

Protokoll för elevråd vecka 4

Tid: 8.20-9.20
Plats: Matsalen Högstorps skola
Närvarande:
Mattias F, Cecilia, Kaj-Mikael
1:
2: Elton, Emma, August, Linnea
3: Erik, Alice
4: Joel, Vera, Aron, Edwin

5: Ludde, Tess, Leo, Guillaume
6a: Casper, Wilma
6b: Norma, Matteo

Mattias hälsade alla välkomna till dagens möte!
Dagordning för dagens elevråd:








Mötets öppnande
Matråd
Kaj-Mikael representant från Föräldraföreningen
Genomgång föregående protokoll
Övriga frågor klasserna
Övrigt Cecilia/Mattias
Mötets avslutande

Ordförande/sekreterare
Mattias F var ordförande/sekreterare på dagens elevråd.

Matråd:
5:


Kan det serveras semlor på ”Semledagen” och våfflor på ”Våffeldagen”?
 Nej.



Vegetariskt hämta i luckan?
 Mat som inte är specialkost tas som vanligt men specialkost tar man i matluckan. När
det är vegetarisk mat på matsedeln för alla så tar man maten som vanligt.



Kan årskurs få ta mer mat?

6a:

6b:

 Alla som äter ska självklart bli mätta och man får ta om mat så länge man tar av allt.
Men ingen klass kommer att få ”mer mat” utan man tar om mat istället.

Information från Föräldraföreningen:
Kaj-Mikael presentade för elevrådet vilken roll Föräldraföreningen har på Högstorp.



Man vill göra saker bättre för skolan genom att ha samarbete.
Inköp av material till klasserna mm.

Genomgång föregående protokoll:
Trivselreglerna är nu ”klubbade” och alla klasser ska ha gå igenom skolans trivselregler och se till att
dessa efterlevs.
Övriga frågor klasserna:
1:
 Det finns en farlig sten nära gungorna bakom hus 11.
 Peo får kolla upp detta.
 Det som andra bygger av snö får stå kvar!
 Man ska inte förstöra varandras byggen!
 Vi leker utan att skada varandra (inte kasta kottar, inte slåss).
5:
 När får man ut bollar/lekredskap?
 När det blir lite torrare ute och bättre väder delas bollar/lekredskap ut.
6a:
 Får eleverna hålla i aktivitetsdagen och anordna den helt själva?
 Ja det är inga problem. Åk 6 får anordna denna dag helt själva men självklart finns
vi vuxna till hands om hjälp behövs.
 Regler Kingplaner?
 Enligt beslut från protokoll v11 2016:
” Finns det någon Kingplan som tillhör någon speciell klass?
Nej. Men det är och blir naturligt att de klasser som är nära en Kingplan använder
en/dem. Men någon klass på skolan har inte någon egen Kingplan.”
Det innebär att ingen klass kan ta flera Kingplaner när andra klasser är ute utan man
måste samsas när flera klasser vill spela King.
6b:
 Varför fick man inte åka med hjälm i backen när det var is (innegården)?
 Skolan valde att spärra av backen då det var väldigt isigt och det var av
säkerhetsrisk. Vi vill inte att någon ska skada sig.

 Kan man använda mindre grus eller sand när man ”grusar/sandar” skolan?
 Tyvärr är det bestämt vilken sorts grus som ska användas och det är inget vi kan
påverka här på skolan.

Övrigt:
Det är viktigt att vi har klassråd på skolan och att man går igenom elevrådsprotokollen från elevråden.

Nästa elevråd är måndagen den 6:e mars 2017, 8.20-9.20 i matsalen.
/Mattias

