Högstorps skola
2017-05-08

Protokoll för elevråd vecka 19

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

5: Leo, Marcus, Melvin, Tess
6: Prao

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:


Alla måste ta ett större ansvar vid borden och göra fint efter sig när man ätit mat!
 När vi äter måste vi alla hjälpas åt att torka bord mm efter sig.



Kan det serveras mer varierat mellanmål?
 Det är en ekonomisk fråga, kostnaden styr vad som serveras till mellanmål. Köket gör
sitt bästa för att servera ett bra mellanmål.

2:

4a:


Alltid ha saltkar på hyllan i maten?
 Ja det finns alltid saltkar på hyllan men en del elever tar med sig saltkar till borden och
ställer inte tillbaka på rätt ställe. Så se till att ställa tillbaka det man tagit med sig.



Kommer det serveras 2 rätter framöver?
 Det kommer att serveras 2 rätter framöver – det är på gång!



Servera mer pasta?
 Köket följer den matsedel som finns, matsedeln styr.



Kan man ha soppa istället för gryta?
 Detta är något som Pia kan framföra upp i matorganisationen och kommer att göra det.



Mer potatis med skal på?
 Pia ska kolla upp detta när man gör beställning.



Önskefredag?
 Det blir inga önskefredagar men däremot kommer Pia försöka att ha lite mer ”populär”
mat på fredagar.

4b:

Genomgång föregående protokoll:
Peo har satt upp nät på basketkorgarna nere vid fotbollsplanen.

Övriga frågor klasserna:
1:
 En del elever kör sparkcykel på skolan när det är verksamhet.
 Det är förbjudet att åka sparkcykel under skoltid, när det är verksamhet på skolan.
Det är samma regler som för cykel.
 Riv inte andras saker på skolgården.
 Man ska respektera varandras saker på skolan så förstör inte andras byggen mm.
 Vårda språket – använd inte svordomar.
 Tänk på att vårda språket när vi pratar med varandra, elever som vuxna.
2:
 Inte ta andras bollar!
 Det är viktigt att man inte tar andras saker/bollar. De nya bollarna som är utdelade
måste namnas för att slippa problem med att veta vems boll är vems. Man får inte i
gå in till någon klass och ta deras bollar/saker. Vill man låna något så frågar man
om lov och man får respektera ifall någon klass säger nej till att låna ut.

 Kan skolan sätta upp fler skyltar om att man inte får rasta hundar på skolgården?
 Vi tycker inte det finns behov av fler skyltar. Skulle det bli ett problem framöver så
får vi självklart se över detta.
 Obekväma stolar i klassrum.
 Skolan kan inte köpa in nya stolar till elever som tycker stolarna är obekväma. Om
man byter stol ofta så är ett tips att ta upp i klassen att man har sin ”egen” stol och
då slipper man byta stol osv.
 Vissa stolar i matsalen har spetor.
 Säg till en vuxen om man hittar en stol med spetor. Då får vi ta bort den stolen och
be Peo åtgärda detta.
3:
 Regler cykelparkeringen.
 Alla klasser ska ta och repetera vilka regler som gäller vid cykelparkeringen. Dessa
regler har skolan tagit beslut om (skolans trivselregler).








Man får inte röra andras cyklar.
Man får bara vistas på cykelparkeringen när man lämnar och hämtar sin cykel.
Vi leker inte på cykelparkeringen.
Man får inte cykla alls inom skolans område, cykeln ska ledas från grinden vid Högstorpsvägen
till parkeringen. Ingen cyklar på skolgården under skoltid eller fritidstid.
Man får hjälpa andra genom att ställa upp deras cyklar om de har vält.
Skolan rekommenderar att man cyklar från åk 4 men det är upp till vårdnadshavare att
bestämma när ens barn får cykla till skolan.
Ställ cyklarna ordentligt på cykelparkeringen så de inte tar upp mer plats än de behöver och så
att de inte blockerar andras cyklar.

 Kan skolan ha en vårstädning där alla hjälper till att städa skolans område?
 Detta kommer att tas upp i personalgruppen.
 Kan skolan fira in valborg med exempelvis samling på innegården, eldfat, hissa flagga,
vårtal, sånger?
 Låter som ett trevligt inslag och frågan kommer att lyftas upp bland personalen.
4:
 Det är myror i flickornas omklädningsrum.
 Mattias pratar med Peo/Cecilia om det.
 Fylla igen hålen på planen bättre och med jord istället för sten?
 Mattias pratar med Peo/Cecilia.
 Måla linjer på fotbollsplanen?
 Nej enligt ett gammalt beslut.

Övrigt:
Alla klasser måste prata om vilka regler som gäller på fotbollsplanen (skolans trivselregler).








Fotbollsplanen
Idrotten har alltid företräde att använd fotbollsplanen närmast gymnastiksalen vid lektion.
Fotbollsplanen närmast spelar lågstadiet på, mellanstadiet på den längst bort.
Man använder bara båda målen om man spelar match.
Vi är rädda om näten på fotbollsmålen. Vi får inte klättra i näten.
Vi ska samsas om fotbollsplanen när vi spelar (årskurs 1-3) (årskurs 4-6) och passar alla som är
med.
Man ska respektera varandra, lyssna på varandra och inte retas när vi spelar. Vi är ”justa” mot
varandra när vi spelar!
Om lågstadiet inte har rast samtidigt som mellanstadiet, får mellanstadiet använda planen
närmst gymnastiken och tvärtom.

Nästa elevråd är måndagen den 12:e juni 2017, 8.20-9.20 i matsalen.
/Mattias

