Protokoll fört vid skolrådsmöte 3/9 2019
1. Marie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Representanterna presenterade sig för varandra. Dessa är
skolrådsrepresentanter läsåret 19/20:
Åk 6 Elias och Matilda, Arvid reserv.
Åk 4 Jestin och Mara, Benjamin reserv.
Åk 5 Alva och Minna, reserv Alva.
Åk 3 Alvine och Jane, reserv Samuel.
Åk 2 Hassan och Lea.
Åk 1 Ingrid och Vilma.
Lärkan:
2. Till ordförande läsåret 19/20 valdes Elias. Alvine blev vice ordförande.
Till sekreterare valdes Alva och Jestin valdes till vice sekreterare.
3. Östergårdsskolan får skicka 7 representanter till BUF. Det blev
skolrådsrepresentanter från åk 3-6 med Jane i åk 3 som reserv.
4. Kick-off för BUF-ledamöter blir den 10/9. Det är en heldag på
restaurang Rutger. Marie kommer med information till berörda.
5. Det finns ca 18 000 kronor kvar av BUF-pengarna. Prata i klasserna
om hur de ska användas innan terminen är slut.
6. Vi ska revidera skolans regler. Det betyder att vi på klassråden pratar
om vilka regler vi ska ha kvar och om vi ska lägga till någon ny. Reglerna
tas upp på nästa skolråd.
En klass påminde om att vi ska prata ett vårdat språk på skolan. Inga
fula ord eller svordomar.
Frågan om tuggummi ska vara tillåtet i vissa klasser kom också upp. Det
är något vi kan diskutera tillsammans lärare och elever.
7. Övriga frågor
Lekstugan behöver repareras. Åsa ber Stefan fixa och måla över fula
ord. Linjer till kingplaner och hagar behövs målas om.

Fläktar behövs i vissa klassrum. Det kan ordnas om värmen fortsätter.
Om man vill ha tips och alfabetet på bänken får man prata med sina
lärare.
Många saknar klätterställning på norra skolgården. Ta upp på klassråd
att man tex vill gå till spindelnätet med sin lärare.
Förslag om att välja mat oftare och göra tydlig skyltning vid maten
skickas vidare till Matrådet.
8. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet
Alva Bergkvist.

