Högstorps skola
2017-04-03

Protokoll för elevråd vecka 14

Tid: 8.20-9.20
Plats: Matsalen Högstorps skola
Närvarande:
Mattias F, Pia (service)
1: Oscar, Linnea, Filippa, Noah
2:
3: Nationella prov
4: Håkon, Alfred F, Stella, Axel

5: Hugo, Ludvig, Knut, Tess
6: Nationella prov

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:
1:


Det är äckligt under matborden. Kan man städa dem?
 När vi äter måste vi hjälpas åt att inte kladda ner under borden.



Det som har allergier, får de ta egen mat?
 Ja det får man göra. Man tar maten i luckan.



Önskemat/önskevecka?
 Nej.

4a:



Laktosfria mjölken varm.
 Säg till köket när man märker att mjölken är varm så ordnar man detta.



Potatis är överkokt/ej kokt.
 Just nu är det svårt att få tag i bra potatis så köket är medvetna om att kvaliteten är dålig
på potatisen. Eventuellt ska man köpa in oskalad potatis och se om det blir bättre.



Torka borden efter sig bättre!
 Vi måste bli bättre på att torka borden för allas trevnad. Vuxna som barn måste ta sitt
ansvar!



När man tagit salt ska man sätta tillbaka saltet på rätt plats!



Vanliga tallrikar i ”luckan”?
 Om det saknas ”vanlig” tallrik i luckan får man mer än gärna gå och hämta en tallrik
där de andra tar sin tallrik.



Plocka upp mat som ligger på golvet!
 Om man tappar mat på golvet ska man ta upp efter sig. Ser man att det ligger mat på
golvet tar man upp den för allas trevnad.



Pasta överkokt?
 Köket kokar pastan enligt recept. Sedan har vi alla olika smak och det en del gillar,
gillar inte andra.



Rivna morötter smakar konstigt?
 Detta ska Pia ta upp med personal. Nu har man smaksatt morötter med citronsaft.



Mer ekologisk mat?
 Köket köper in mycket ekologisk mat och närproducerad mat.

4b:

Pia/köket:
 Årskurs 6 måste bli bättre på att sätta upp stolarna efter sig när man äter i sista matlag.


Klasserna måste hålla sina mattider och även respektera att man inte kan sitta kvar efter sin
mattid för då får andra vänta på sin mattid.

Genomgång föregående protokoll:
Inget att gå igenom.

Övriga frågor klasserna:
1:
 Vilka regler gäller vid Kingplan – får åk 6 köra bort åk 1?
 Det är sagt att de klasser som har kingplanerna närmst sig ska vara på dem men
ingen klass får köra bort en annan eller säga att kingplanen är deras. Vi måste
samsas!!
 Kasta ej upp saker på taket.
 Påminn varandra om att inte det är ok att kasta upp saker på taket/taken. Peo kan
inte ta ner allt varje dag eller varje gång någon kastar upp något.
 Stör inte andra klasser som har lektion, exempelvis att man står och tittar in genom
rutorna när det är lektion.
 Om en klass har lektion måste man respektera det och inte störa de klasser som har
lektion.
 Var trevliga mot varandra på raster.
 Det är viktigt att vi visar varandra hänsyn och är trevliga mot varandra. Var vänliga
mot varandra.
4a:
 Nät till basketkorgarna vid fotbollsplanen.
 Peo får kolla upp detta.
 Måla streck Kingplaner och hagar?
 Mattias kollar med Peo.
 Kan man så gräs på fotbollsplanen under sommaren/sommarlovet?
 Cecilia har ställt frågan till VÖFAB.
 Staket vid fotbollsplanen nere vid skogen?
 Nej enligt gammalt beslut.
 Fler fotbollsmål?
 Tyvärr finns det inte utrymme för att sätta upp fler mål.
 Nya nät till fotbollsmålen?
 I dagsläget behövs det inte några nya nät. När man vid målen får man inte klättra i
näten för då går näten sönder.
 Fler parkbänkar att sitta på ute på skolgården?
 Cecilia har ställt frågan till VÖFAB.
 Hur ser framtiden ut när det gäller Ipads/datorer/surfplattor?
 Cecilia återkommer i denna fråga när hon vet mer om hur det ska se ut angående
Ipads, chromebooks mm.
 Mer idrott för klasserna?

 Mattias pratar med Cecilia. Skolan har en timplan som man följer och denna
timplan ska vara likvärdig för alla skolor.

 Kan skolan köpa in någon bättre trampett?
 Jonas och Mattias F har lagat den blå trampetten så att den går att använda. Vi får se
över angående investering framöver.

Övrigt:
Mattias har lämnat ut bollar mm till klasserna och det är viktigt att varje klass märker sina saker så att
man vet vems saker som är vems.
Det är Högstorps föräldraförening som bidragit med pengar till inköp. Skolan är tacksamma för att
detta bidrag! Tack!

Nästa elevråd är måndagen den 8:e maj 2017, 8.20-9.20 i matsalen.
/Mattias

