Elevråd v 41
Närvarande:
Åk 9 - Amelie Antonsson, Lovisa Frank, Victor Samuelsson, Hedda Röstin, Alice Alm
Åk 8 - Ebba Norgren, Julia Froman Ekbom, Dino Fors, Filip Löf, Milton Jakobsen, Sofia
Gössner, Gustav Johannesson
Åk 7 - Albin Lindgren, Emma Hallendal, Ella Wretman, Meja Frimmel
Jonatan Åhlund
Frånvarande: Sara Frigren, Astrid Hansson Hammar, Louise Dahlström Friberg
Dagordning:
- Föregående protokoll
Punkter från er / Diskussion
Nästa möte:

Diskussion/
Beslut
Frågor från
klassråd

Har alla
elevrådsrepresentanter
tillgång till classroom?
Ja, nu är alla med i
Classroom.
- Mobilförbude
t i matsalen är
inte bra. Om
man sitter med
mobilen blir
det tystare. En
del barn från
förskoleklasser
na kommer
och säger till.
- Önskemål om
att Uppis säljer
ketchup/sylt
- Mopedställ.
Det vore bra
att ha något att
låsa fast
mopederna vid.
- Projektveckan
. Varför togs
den bort?

Ansvarig

Svar från
skolledning
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-

-

-

-

-

-

Projektveckan
bort=längre
skoldagar. Hur
löses det?
Innebandy
och fotboll
mot
personalen.
Vad gäller?
Niorna önskar
att få spela.
Förslag: Invig
fotbollsplanen
med en
fotbollsmatch
mot niorna på
Tyresö skola.
Det skulle
kunna bli en ny
tradition.
Skor
inomhus.
Smutsigt i
matsalen osv.
Vi vill därför få
ha skor
inomhus.
Önskemål:
Parkera
mopederna i
cykelförrådet.
Skåpen:
Varför fick
niorna flytta?
Tvållös toalett
(säg till när ni
upptäcker
sådant, så fixas
det)
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Datorstrul (t
ex logga in på
Vklass)
Bakdörren är
inte alltid
öppen från
8.25. Bra om
den är öppen.
Cykelställ.
Fler cykelställ,
det blir
nämligen fullt.
Fler timmar i
skolan än
Tyresö skola.
Hur kommer
det sig?
Air
hockey/biljar
d till Uppis.
Amerikansk
fotboll.
Önskemål om
en amerikansk
fotbollsplan.
Öra på
väggen.
Önskemål om
ett
bullervarningsö
ra i klassrum
och korridor.
Kajutans
allrum har
dåligt
internet. Ett
problem på
flera ställen (t
ex K2).
Busvisslingar.
En del lärare

-

-

Till klassråd för
diskussion

visslar för att få
tyst på klassen,
det gör ont i
öronen.
Sockerpolicyn
: Kan vi bjuda
in
hälsopedagoge
n till ett elevråd
för att
diskutera
policyn?
Kanske i
samband med
matråd?
Ur led är tiden.
Klockan i det
ena av tjejernas
omklädningsru
m behöver nya
batterier.
(Jonatan pratar
med Hasse)

Efter senaste elevrådet
så har vi fattat ett beslut
om att ni inte ska ha
mer än två prov i
veckan. Uppsatser som
endast skrivs i skolan
räknas inte som ett
provtillfälle inte heller
glosor i språk. Alla
lärare informeras om
detta.

Arbetsmiljöfrågor/ Tankar efter
matråd
skyddsronden?
- Det är kallt i en
del klassrum
- Högljutt i
gångarna mella
Jollen och

Elevrådsrepresen
tanter informerar
i klasserna.
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-

Fyren, samt
mellan Kobben
och Ankaret
Duscharna.
Önskemål om
att varje dusch
ska få väggar.
Gången vid
Riggens skåp
blir väldigt varm
Fönstren i M1
går ej att öppna.
Det skulle vara
bra att kunna
vädra.
Gardinerna i
M2. Niorna
önskar byte
snarast.

Studiefrågor
Övrigt

IUP-dag

Vi kommer inte att
införa IUP-dag

- Frivilligt pulspass

Pulspassen kommer
att vara obligatoriska
och är en del av
idrotten.

- Kortare skoldagar

Vi kan inte själva
bestämma hur
mycket elever ska gå
i skolan utan det
finns en mall som vi
alla skolor behöver
följa.

- "Fixa så datorerna inte
stänger ner alla flikar"

Förklara mer… När
en elev stänger sin
dator stängs alla
flikar som var
öppna. Går det att
göra så att flikar
finns kvar när man

öppnar datorn
igen?

