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Närvarnde: Kevin 4:an, Amanda 5:an, Emilia, Casper 6:an, Elias, Agnes 7:an, Jenny-lee, Haziel 8:an,
Daniel, Linn 9:an, Moa, lärare.
Föregående protokoll läses upp och detta var kort var som skrevs sist: Daniel ordförande, Alicia
sekreterare, Jennie-Lee och Haziel kassörer. Vi har fått pengar i år från fotofirman. Mellanstadiet är
välkomna på alla elevråd. På det föregående protokollet läste vi om att Gustav har föreslått att vi
skulle köpa in kalk till biljardköerna. Vi vill återinföra prao, kommer nog inte bli något i år.
Sista året vi får pengar från fotofirman. Elevrådet står utan inkomst. Har man några förslag på hur vi
kan känna pengar, kom med förslag. Disco har blivit ett förslag. Nyårs fest? Före eller efter lovet
kanske? Moa undersöker med vaktmästaren om det är något uppbokat och om det går att genomföra
på skolans område.
Kollar på hur nästa årets skolkatalog ska se ut. Vi har valt en design. Bildomslag ett med tre bilder.
Skolskjuts: 317, proppfullt. Moa hälsar att det ska finnas platser till alla i bussen. Många sitter på
ytterkanten så dom små inte får sitta. Elevrådet tycker att 9:orna kan få sitta längst bak. 9.orna tycker
även att 9.orna ska också få gå på först så som det alltid varit. Då blir det rättvist för alla eftersom man
för eller senare kommer till 9:an. Men finns det inte platser får alla så får även de små eleverna sitta
bak. Och om man ser att någon inte får plats att sitta så kan de stora eleverna hjälpa de små. Men
ibland kan de små hellre stå för de vågar eller vill inte sitta bredvid någon stor.
Vissa trycker på stoppknappen hela tiden på 317. Vi i elevrådet ska ta med ut till klasserna att alla ska
sluta med att plinga hela tiden, alla blir bara irriterande.
Elevskyddsombud: Två stycken från 8:an och en från 7:an. Haziel + en från 8:an (Moa ordnar) och
Elias från åk 7. Utbildning ska dem få till våren.
Multirinken: Rektorn tyckte att vi hade jättefina idéer. Det kommer att bli en invigning men datum är
inte bestämt. Vi vill ha nät som hänger i fotbollsmålet, det kan finnas en skaderisk om man spelar
fotboll med bara stålmål. Casper ska gå och prata med rektorn och ta tag i frågan när rektorn är
tillbaka i slutet av nästa vecka.
Laget runt: Flera klasser vill ha tillbaka telefonerna på rasterna. 9:an vill ha mer ep-dagar.
Internet till gymmet. Det behövs en router där! Man kan inte lyssna på musik när man är nere i
källaren.
Åk 5 med flera önskar att vi ger ett namn till rinken och att man kan sprya namnet på sidan. Örjan
Bengtfors eller Daniel Richert är mer eller mindre seriösa förslag som kommit upp.
På buss 316 är det många som rör sig på bussen när chauffören kör. Det kan vara farligt. Elevrådet
tar med det ut till klasserna att man inte ska göra det. Det några elever gör kan påverka andra så fler
gör det.

