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Föregående protokoll lästes upp av Anja.
Frågor och förslag
- Elevrådets protokoll tas upp som en stående punkt i
skolledningsensmötet, första tisdagen i månaden.
Skolbyggnad
- Högstadieeleverna önskar ett lugnare rum eller mysrum i aulan eller
vid caférummet. Detta har kommit upp vid ett flertal elevråd. Eftersom
skolan kommer att byggas berättar Martin att vi kan se över detta. Det
finns också elever som vill ha pingis och det har ledningen kunnat
ordna i aulan. Vi diskuterar om man ska ha pingis 2-3 dagar i veckan.
- Eleverna saknar caféet. Det är en organisationsfråga och en
kostnadsfråga.
- Där Vitan står idag kommer det att byggas en ny byggnad för
lågstadiet.
- Åk 8 kommer att vara på praktik förslagsvis en vecka under hösten och
en vecka under våren, det är något som eleverna och föräldrarna har
önskat. Eleverna måste dock hitta en praktik själva.
- DM vill eleverna också gå på men det handlar om att få vikarier för de
övriga eleverna.
- Kim kontrollerar om Sturebyloppet kommer att arrangeras nästa år.
- Klockor till omklädningsrummet behöver justeras.
- Fotpump önskas till rastboden.
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Kaninburen är tillgänglig för alla och det går att vara där nu.
Vi diskuterar en lösning för basketkorgarna.
Mellanstadiet vill ha en stor fest i skolan. Under skolgårdsdagen skulle
man kunna anordna något. (klimatmarsch) Eleverna på mellanstadiet
vill även ha traditioner som lågstadiet. Kim berättar att hon har skrivit
in det i kalendariet som tex Crazy hairday, Nobeldagen.

Nästa möte 19 maj 2017
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