Protokoll från kommungemensamt elevråd i
Kungsörs kommun
Onsdagen den 12 mars 2019
Hellqvistsalen

Närvarande:

Ordförande: En elev från 5 A Kung Karls skola
Sekreterare: En elev från 5 B Kung Karls skola
Björskogsskola: En elev från åk 4E, en från åk 5E och en från åk 6E
Hagaskolan: En elev från 3A, en elev från 3B, en elev från 3D, två elever till och Linda
Körner rektor
Västerskolan: Molly Landstöm 3C och en elev från 3D
Kung Karls skola: Sandrina Hagelin 5C, en elev från 8B och en elev från åk 9
Politiker: Ewa Granudd BUN (Barn- och utbildningsnämnden), Madelene Fager
kommunstyrelsen och Angelica Stigenberg BUN (Barn- och utbildningsnämnden)
Tjänstemän: Tobias Bergwall kökschef, Stig Tördahl KKTAB, Linda Jakobsson Kultur och
fritid, Fredrik Bergh Barn- och utbildningsförvaltningen

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Kort presentation av alla deltagare vid dagens elevråd.
3. Föregående protokoll.
4. Hagaskolan, Västerskolan och Björskogs skola har önskningar under raster och
rastaktiviteter.
Haga:
- Stor klocka utanför skolan
- Mindre fotbollsmål (5/7-manna)
- Spindelgunga
- Klätterställning i metall
- Multiarena
- Fler bollar
- Basketkorgar

-

Hinderbana/utegym i skogen
Rutschkana som ett rör
Snurrgunga
Stort schack eller domino
Trähäst till stallet
Lånebord med hinkar, spadar, hopprep, bollar, konor mm
Nya/flera trehjulingar

Björskog:
- Kompisgunga
- Allaktivitetsplan
- Gräs på halva grusplanen
- Möjlighet att köpa frukt och mellis för de som inte går på fritids
- Gungbräda
- Studsmatta
- Duschbås
5. Vad får er att trivas i Kungsörs centrum?
Väster:
- Få bilar som stannar vid övergångsställen
- Många mopeder vid Torgkiosken
- Rädd när man hör att det varit rån lite här och där
- Fylla i övergångsställ-strecken på flera ställen i Kungsör
- Fler lekplatser
- Bowlinghall
- Godisaffär
- Slushmaskiner i affärerna
Björskog:
- Skateboardramp
- Karusell
- Parkour
- Tävlingsbana
- Pingisbord
6. Skräpplockar dag 28 maj – göra en tävling av skräp?
7. Matråd i framtiden – slängs upp till 15 kg mat
8. Elever önskar att yoghurt, smörgåsar och mer hälsosamma saker ska säljas i kafeterian
på Kung Karl

