
 
 

Protokoll från kommungemensamt elevråd 

Torsdagen den 23 januari 2020 

 

 

Närvarande:  

Ordförande: En elev från åk 3 D på Västerskolan  

Sekreterare: En elev från åk 3 C på Västerskolan 

 

Björskogsskolan: Alma Persson 5E och tre elever till 

Hagaskolan: Fyra elever från åk 3 

Västerskolan: Två elever från åk 3 

Kung Karls skola: Jacob Lännström åk 6A, fem elever från åk 4, fyra elever från åk 5, tre 

elever från åk 6 och en elev från åk 9 C 

Politiker: Gunilla Wolinder  

Tjänstemän: Karin Roberthson, Sanna Axelsson, Linda Körner, Tobias Bergwall, Linda 

Jakobsson, Fredrik Bergh  

 

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Kort presentation av alla deltagare vid dagens elevråd. 

3. Föregående protokoll. 

 

4. Skolbio-hur blev det? 

Björskog: tyckte bion var jättebra 

Kung karl 4–6: många tyckte det var bra 

Kung karl 7–9: tyckte det var stökigt 

Haga: stökigt men en bra film 

Väster: mer bio, det var kul. F-klass önskar en kortare film 

 

5. Skapande skola  

Linda berättar om skapande skola, målet är att alla ska vara med om en upplevelse under 

läsåret. 

I år så får högstadiet vara med om ett lajv och årskurs 1-2 på Hagaskolan och Västerskolan 

har cirkusskola  

 



 
 

Vi röstade inför skapande skola nästa läsår, 4-6 alternativet var: författar besök, lajv, drama, 

tygtryck och musik workshop.  

Musik workshop fick flest röster 

7–9 alternativ var: drama, författar besök, lajv.  Lajv fick flest röster 

 

6. Enkät 

Lina Ekdal kommer att skicka ut en enkät om kulturvanor på fritiden som alla elever ska svara 

på. 

 

 

7. Övriga frågor 

 Kung Karl 4-6 önskar brandlarm som kan höras utomhus 

 När är nästa matråd? Tobias meddelar att nästa matråd är 19 februari 

 Kung Karl 7-9 funderingar om hur skolans personal gör med sina mobiler, har de samma 

regler som eleverna? Fredrik undersöker saken 

 Många saker/önskemål kom upp från KK 4-9 som inte berör det kommungemensamma 

elevrådet och Fredrik uppmanar att ta det på de egna elevrådsmötena 

 Björskog: vill ha duschbås i omklädningsrummen i Björskog 

 Västerskolan: Vi vill ha en ny klätterställning. 

 Fredrik berättar att rektorer och politiker kommer överens om vad som ska göras på 

skolgårdarna. I år finns 500.000kr som skall fördelas på alla skolor. 

 Duscharna i sporthallen är inte trevliga och behöver en uppfräschning. 

 

8. Mötet avslutas  
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