Elevrådsmöte den 5/9 -17
§1 Närvaro: Milla 7A, Faisal 7A, Julia 7B, Stina 7B,
Ebba 7C, Maximilian 7C, Edward 7E,
Elsa 8A, Hugo 8A, Alex 8B, Elsa 8B, Rody 8C, Hamed 8C, Nadja
8D, Elin 8D, Elin 9A, Amanda 9A, Emil 9B, Sanna 9B, Emanuel
9E, Uppis Maria, Rektor Mathias
§2 Mapp
Vi fick alla en mapp att förvara våra papper gällande elevrådsarbetet. Denna mapp ska tas
med till alla våra möten. Vi fick även ett skrivhäfte där vi ska skriva upp frågor och förslag vi
får från våra klasskamrater under klassrådet och sedan tar upp på elevrådet.
§3 Presentationsövning
Vi gjorde en presentationsövning på ett lättsamt sätt då vi berättade lite om oss själva.
§4 Mötestillfällen
Vi fick ett mötesschema för höstterminen. Vi har möte 1 ggr/månad. På våra möten närvarar
både ordinarie representant och suppleant. Elevrådsstyrelsen kan ha fler möten vid behov.
Vi fortsätter med den mötesteknik vi har haft, d v s. Vi kommer i tid till våra möten, kör med
handuppräckning när vi vill säga något, använder inga mobiler på våra möten, ordförande
avbryter när man hamnar utanför ämnet och vi sätter alltid en sluttid för våra möten.
§5 Elevcafeterian, ”Uppis”
Maria berättade att det är smart att handla i Uppis eftersom pengarna vi får in kommer
tillbaka till oss elever! Pengarna vi får in ska förutom inköp till råvaror räcka till arrangemang
elevrådet anordnar, men även till inköp av t ex. nya spel, friluftsdagar m.m.
§6 Ekonomi
Vi har 25 062 kronor på vårt konto just nu. Mathias berättar att han även i år har tänkt ge
oss elever en pott på 8000 kronor i trivselpeng. Men blir det klotter, nedskräpning eller
skadegörelse på skolan kommer pengar att tas från denna pott. Var därför rädd om vår skola
så att vi får behålla alla pengar!
§7 Arbetsuppgifter inom styrelsen
Vi gick igenom de olika arbetsuppgifterna i elevrådsstyrelsen innan vi gjorde vårt val.
§8 Val av styrelse
Ordförande:
v. ordförande:
Sekreterare:
v. sekreterare:
Kassör:
v. kassör:
Ledamot:
Sportchef:

Sanna Nordholme, 9B
Elin Arvidsson, 9A
Elsa Wiklund, 8A
Amanda Eriksson Sager, 9A
Rody Malla Mahmoud, 8C
Hugo Hansen, 8A
Stina Wiklund, 7B
Emil Isaksson, 9B

§9 Fotografering
Onsdag den 20 september kl. 12:30 i gamla gympan.
§10 Övriga frågor:
 Elevrådsutbildning? Ja, det vill vi ha. Maria hör med Elisabeth Holmgren om hon kan
komma och hålla i en utbildning för oss, samt kontaktar Gotis här i Öjebyn och bokar
lokal hos dem.
 Öppet tider i Uppis under v. 37. Under nästa vecka är det förändrade öppettider i
Uppis eftersom Maria är på semester. Då är Uppis öppet 10-13 och det kommer bara
att säljas varm toast, inga andra mackor.
 Elevrådsrummet. Vi undrar varför vi inte kan ha våra möten i elevrådsrummet. Svaret
på det är att Lärstudion håller till där under detta läsår. Därför kommer vi att hålla
alla våra möten i lilla matsalen istället.
 Nobel och 9-ornas middag. Vi tycker det är synd att Nobelmiddagen inte blir kvar,
men önskar att 9-ornas middag blir något liknande som Nobel.
§11 Nästa möte:
Tisdag den 19 september kl. 9-10 i lilla matsalen, Restaurang Hjärtat.
Vid tangentbordet:

Maria Wiklund
Fritidspedagog och elevrådsstödjare åk 7-9

