Elevrådsprotokoll
Datum:

13/10 -2014 - 14

Närvarande:

Elina Peters
Oliver Olsson
Mikael Burman
Hannah Åström
Ida Andersson
Alvar Lind
Ida Tandlund
Samuel Bergdal
Simon Fransson
Ronja Vitblom
Zeb Trydvall
Josefine Eriksson
Lena Lidström
Monica Svanberg
Susanne Sjölund
Erik Berglund

§1

Lena hälsar välkommen och läser uppföregående
protokoll.

§2

Susanne och Erik berättar om en man som har
testamenterat pengar till Norrfjärdens barn och
ungdomar. Det är 400 000 som ska nyttjas under
fem år. Det finns mer att läsa på
www.norrfjarden.se. Susanne och Erik vill att vi på
våra klassråd ska ta upp vad ni elever vill göra på
fritiden? Vad tycker ni fattas i Norrfjärden? Utflykter
som man ni vill göra osv.
Under höstlovet erbjuds elever i åk 4-6 att åka med
på en utflykt till Boda Borg i Skellefteå. Susanne
delade ut information till berörda klasser.

§3

Plan mot diskriminering och kränkande behandling –
En del klasser har pratat om våra mål och visat
Elevversionen.
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§4

Elevernas frågor – Fler 7- manna fotbollar. Går det
att plocka fram bandybollar som finns under förrådet
på baksidan? Vi diskuterade också om vi skulle ha 2
Killerball planer. En del skjuter ganska hårt.
Elevrådet kom fram till att vi för närvarande nöjer
oss med en plan och till våren om det finns behov så
diskuterar vi frågan igen.
Hårtorkar i omklädningsrummen – Finns inga pengar
till detta. Eleverna uppmanas att ta med egna
hårtorkar om de behöver. Ev glömdes en viktig regel
på våra gemensamma kulregler. Vi ser över reglerna
till våren och ev lägger till eller tar bort någon.

§5

Det har kommit ett brev från vårt fadderbarn Rahki.
Klassläraren tar med och läser upp i klasserna.

§6

Matråd – I december är det matråd. Det innebär att
vi innan dess i våra klassråd ska ha pratat om vad vi
tycker fungerar bra med vår mat/matsal. Vad kan
förändras? Kanske förslag på någon ny maträtt. Vad
kan vi som äter i matsalen tänka på? En påminnelse
kommer på nästa elevråd.

§7

Mötet avslutas.

