
Prototokoll  2016 04 06  

Närvarande: Josef 6a, Jesper 4c, Ally 5c, Anton 6c, Victor 4b, Amanda 4a, Fannie 6c, Julia 5a, Thilde 

5a, Emil 5c, Dennis 5b, Britt-Inger. 

1. Ordförande öppnar mötet 

2.  Föregående protokoll läses upp 

3. Genomgång av dagordningen. Finns några övriga frågor 

4. Rapport från klasserna 

År 4: Inget från 4:orna, 4c har röstat om klasspengarna men inte 4a, 4b. 

År 5: Inget från 5;orna 

År 6; Inget från 6;orna 

5. Rektorns punkt, ordningsregler 

Vi kollar med Nina om hon kan hjälpa oss med ordningsreglerna, att göra dom mer synliga och 

levande eventuellt alla för göra en tavla med tummavtryck. Vi tror att det måste vara en i varje 

korridor. Britt-Inger pratar med henne. 

6. Rapporter  

        Britt-Inger ska kolla med vaktmästarna om dom kan sätta upp utomhusklockan 

7. Temadag 

5:orna ska ha en engelsk temadag/skoldag, 4:orna, 6:orna vill också ha det, vi kollar om klasserna 

vill det och om det är möjligt att genomföra. 

8. Högstadiets elevrådsmöte. Vi läser igenom protokollet från när vi deltog.  

9. Övriga frågor 

Vi pratade om hur de upplever det att vara med i elevrådet, alla tycker det känns bra 

och roligt och att det är bra att man får ta upp saker, hela klassens åsikt. 

Fotbollscup. Det kom upp ett förslag om vi kunde ordna en fotbollscup under våren 

med mixade lag från de olika klasserna, det kom även ett motförslag till det att ordna 

en blandad idrottsdag där man får prova olika sporter under en dag istället. Alla 

kollar upp intresset i sina klasser. 

Fest. För något år sen hade de en fest med massor olika tävlingar och läsk o dyl, alla 

kollar i sina klasser om det finns intresse och så får vi se om det är möjligt att 

genomföra. 

Tvål- Någon har stuckit sönder tvålen på toaletterna- om det fortsätter blir de 

bortplockade. 

10. Nästa möte 

Onsdag 11/5 kl. 8.30-9.30 

Torsdag 2/6 kl. 8.30-9.30 

11. Ordförande avslutar mötet 

 
Sekreterare. Fannie och Britt-Inger 


