Högstorps skola
2017-03-06

Protokoll för elevråd vecka 10

Tid: 8.20-9.20
Plats: Matsalen Högstorps skola
Närvarande:
Mattias F, Pia (service)
1: Oscar, Linnea, Filippa, Noah
2: Elton, Emma, Linnea
3: Elin, Ville
4: Håkon, Alfred F, Vera, Nelson

5: August, Erik, Tess, Ludvig
6a: Casper, Wilma
6b: Norma, Matteo

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







Mötets öppnande
Matråd
Genomgång föregående protokoll
Övriga frågor klasserna
Övrigt Mattias
Mötets avslutande

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

Matråd:
4a:


Torka platser och plocka upp/undan mat när man lämnar sin plats!
 Självklart ska man se till att det är rent, fint och städat när man lämnar sin matplats. Det
är allas ansvar. Vi vuxna måste ta ett större ansvar med att kolla att det är rent och fint
när klasserna lämnar matsalen. De klasser som äter sist vid sina bord ska sätta upp
stolarna också efter sig. Schema för detta är skickat sen tidigare.



Önskevecka? Önskemat?
 Nej det blir inga önskeveckor. Önskemat blir det på så sätt att det serveras pizza osv
och det är populär mat (önskemat).



Nya glas, tallrikar och bestick?
 Nej det kommer inte att köpas in.

4b:


Kommer det att bjudas på något ”gott” såsom efterrätt?
 Om skolan vill ha något extra gott så är det Cecilia som måste göra en beställning till
service/köket angående detta. Så det är rektor som beslutar om det, inte service/köket.
Och det är skolan som betalar för det.



Vi tycker att det blivit sämre mat med den nya organisationen, framförallt den vegetariska
maten.
 Den mat som beställs är i princip den samma som alltid beställts. När man upplever att
någon maträtt är ”sämre” måste man säga till direkt så att köket vet om det just vid det
tillfället.



Mattider?
 Alla klasser måste hålla sina mattider för att det ska fungera i matsalen. Och man kan
inte sitta kvar när någon klass kommer och ska äta på sin mattid.



Får årskurs 6 ta mer mat än andra årskurser?
 Alla ska självklart äta så att man är/blir mätt. Man får gärna ta om men man ska då ta av
ALL MAT och inte bara ta det som är ”gott”. Vi vuxna ska självklart föregå med gott
exempel och följa de ”matregler” som finns och vara förebilder för eleverna. Vid vissa
maträtter kan man inte backa om pga att man beställt exakt antal portioner, ex pizza.

5:

6b:

Genomgång föregående protokoll:
Inget att gå igenom.
Övriga frågor klasserna:
1:
 Det finns ett slukhål vid kullen (innebandyplanen).
 Peo får kolla upp detta.
 Respektera områden som är avspärrade.
 Är ett område avspärrat på skolan med band får man inte vara där och leka.
 Vi får inte förstöra andras byggen på skolan!
 Dämpa ljudet i matsal och i omklädningsrum.
 Det är viktigt att man försöker att tala i normal samtalston både i matsal och i
omklädningsrum för allas skull. Det är skönt när det är lugn och ro i matsalen och i
omklädningsrummen.
 Det är hål i staketet bakom hus 11.
 Peo får kolla upp detta.
 Kasta inte upp rockringar i träden och kasta inte bollar över staketet vid hus 11.

2:
 Staketet är sönder vid stenskogen.
 Peo får kolla upp det.
 Kan man fylla i hålet i pulkabacken?
 Peo får kolla upp detta.
 Säg inte fula ord mot någon!
 Fylla i linjerna på Kingplanerna?
 Mattias F pratar med Peo om detta när det blir aktuellt.
 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.
 Målstolpe lös på fotbollsplanen.
 Peo får kolla upp detta.
 Kan man utöka ytan vid lekplatsen som är utanför matsalen?
 Cecilia kommer att ta upp detta på nästa möte med VÖFAB.
3:
 När man varit på toaletten måste man ta och göra iordning efter sig!
 Självklart ska man göra iordning efter sig när man varit på toaletten!

4a:
 Kan man sätta upp en skylt på skolan att vår skola är en ”mobbningsfri skola”?
 Detta kommer vi att ta upp på nästa elevråd när Cecilia är med.
 Kan man sätta upp en digital klocka på skolan någonstans?
 Cecilia kollar detta med VÖFAB.
 Finns det pengar för inköp av större lekredskap/nya lekredskap.
 Nej.
 Kan man rengöra klätterställningen som är utanför matsalen?
 Mattias kollar med Peo.
 Kan man ha linjer på fotbollsplanen?
 Nej det kommer inte målas linjer enligt gammalt beslut.
 Kan vi ha fler friluftsdagar/aktivitetsdagar?
 Egna aktivitetsdagar ordnar klasslärare. Årskurs 6 anordnar aktivitetsdag i juni och
sedan har vi fasta friluftsdagar såsom Åby (skridsko).
 Konstgräs nere på fotbollsplanen?
 Nej då det kostar alldeles för mycket.

5:
 Bollar?
 Vill man ha ut sina lekredskap redan nu så går man till Mattias F så tar han fram
dem till de klasser som vill ha dem nu. En tanke bara – det kommer inte att delas ut
mer bollar om man förstör de man fått ut nu. De klasser som inte hämtar ut sina
saker nu får dem till våren när vädret blivit bättre.
6b:
 Fler aktivitetsdagar/friluftsdagar?
 Egna aktivitetsdagar ordnar klasslärare. Årskurs 6 anordnar aktivitetsdag i juni och
sedan har vi fasta friluftsdagar såsom Åby (skridsko).

Nästa elevråd är måndagen den 3:e april 2017, 8.20-9.20 i matsalen.
/Mattias

