
 
 

Protokoll från kommungemensamt elevråd i 

Kungsörs kommun 

Torsdag den 7 december 2017  

Hellqvistsalen 

 

Närvarande:   
 

Ordförande: Denize Ståhl, Hagaskolan 5A 

Sekreterare: Ines Larsson, Hagaskolan 5 A 

Björskogsskolan: Norah Bylund,Wilma Gustavsson, Hampus Åstedt, Rasmus Haldin 

Hagaskolan: se ordförande och sekreterare  

Västerskolan: Felicia Carlsson, Ahmadreza, Abdullah och en elev till 

Kung Karls skola: 11 st elever 

Politiker: Gunilla Wolinder, Hans Carlsson, Pelle Strengbom, Madelene Fager 

Tjänstemän: Theres Andersson, Lina Ekdahl, Linda Jakobsson, Fredrik Bergh, Stig Tördahl, 

Tobias Bergwall  

 

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Kort presentation av alla deltagare vid dagens elevråd. 

3. Föregående protokoll. 

 

4. Therese Andersson pratade om grön flagg. Vi måste vara mer rädda om vårt jordklot. 

Bara en skola i kommunen är med i grön flagg och det är Björskogsskolan. Många 

områden att välja mellan om klasserna vill jobba med det. Och då kommer det att 

bakas in i lektionerna och inte utöver det man redan ska göra. Theres kommer gärna ut 

till skolorna och pratar mer om grön flagg.  

 

5. Vad är kultur? Lina Ekdahl berättade lite kort om kulturen i Kungsör. Kultur är hur 

man lever-livslust, till exempel bibliotek, bio, teater, musik kör mm. Vad vill ni ha för 

kultur i Kungsör? Nytt kultur- och fritidspolitiskt program ska tas fram nästa år och 

alla elever kommer att få svara på en enkät på webben om kulturen i början av nästa 

år.  

 



 
 

6. Tobias från köket pratade om mat. Och han vill att det ska finnas ett matråd på alla 

skolorna. Det kan vara skolornas elevråd som är matrådet också. Grön flagg hör också 

ihop med mat.   

 

7. Fredrik pratade om invigningen av nya skolan. Den 18 december kommer 

Västerskolan att flytta in i nya skolan, sen Hagaskolan. Kung Karl flyttar efter jul. Det 

kommer att vara öppet hus en lördag för allmänheten. Förslag till invigningen: disco, 

mingel, elever som spelar i ett band kan uppträda, karaoke, gofika.    

 

8. Frågor. Mobil på rasten? Rektorn bestämmer det. Alla elever kommer få skåp. Kan det 

komma fler klockor på alla skolor?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


