Minnesanteckningar Elevråd högstadiet 2016-09-27

Närvarande; Elias, Agnes, Gustav, Douglas åk 7. Liv, Jenni-Lee, Haziel åk 8. 9:orna är på prov.
Förslaget är att Daniel ska vara ordförande och Alicia ska vara sekreterare.
Lena förklarar att åk 8 brukar vara kassörer. Haziel och Jennie-lee som är ordinarie representanter för
åk 8 blir kassörer. Lena förklarar att vi ska gå till banken så att de själva kan utföra uttag m.m. som
beslutas av elevrådet.
Det finns ett nationellt elevråd som heter Svea. Vill man lära sig mer om detta och vill delta finns det
möjligheter till det.
Elevrådets inkomst grundar sig idag på det avtal som finns med fotofirman. Dessa pengar går direkt
till elevrådet. Finns det förslag på vad dessa pengar kan användas till är ni välkomna med dem.
Mellanstadiet är välkomna att delta med jämna mellanrum och skickar då några representanter så
även de kan delta.
Elevrådet har en viktig roll och i slutet av läsåret summerar vi vad elevrådet har gjort. Det brukar att
bli en lång lista. Vi avvaktar att köpa mer utesaker eftersom skolgården är under renovering.
Gustav föreslår nya stift och nytt kalk till köerna, vi ska undersöka om det finns att köpa.
Lena pratar om miljötinget i Malung. Fre-sön 11-13 nov, med övernattning. Det är väldigt speciellt att
det kommer till Malung och denna onsdag behöver vi veta intresset så att vi kan anmäla Er. Några
från åk 8 och åk 9 bör åka. Miljötinget är för åk 8 och upp t.o.m. gymnasiet.
Elevrådet har en viktig roll och alla som deltar är representanter för de andra eleverna på skolan. I
elevrådet finns det en chans att påverka och förändra. Vill ni förändra och förbättra är det bra att gå
genom elevrådet.
Diskussion om kommunens ekonomi. Eleverna har många tankar och frågor. Äråbadet, lekplatsen i
Grönlandsparken m.m. är frågor som diskuteras.
Eleverna vill veta om vi kan återinföra PRAO. Moa och Lena lovar att höra sig för angående detta.

