Protokoll från kommungemensamt elevråd i
Kungsörs kommun
Torsdag den 17 maj 2018
Hellqvistsalen

Närvarande:

Ordförande: En elev från Björskogsskolan 6E

Sekreterare: Hampus Åstedt 6E

Björskogsskola: Linus Björklund 3E, Celina Högberg 4E
Hagaskolan: ingen närvarade
Västerskolan: ingen närvarande
Kung Karls skola: Alexander Ekh 9C, Filip Korhonen 6D, Sandrina Hagelin 4C, Felicia
Carlsson 4D och 12 stycken elever till.
Politiker: Hans Carlsson, Pelle Strengbom,
Tjänstemän: Tobias Bergwall köket, Linda Jakobsson fritidskontoret, Fredrik Bergh
förvaltningsshef, Stig Tördahl Tekniskchef KKTAB,

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Kort presentation av alla deltagare vid dagens elevråd.
3. Föregående protokoll.
4. Stickan berättade om utemiljön på Kung Karls skola. Kan vara klart i augusti eller
september. Se över allt när den är klar om det behövs mera grejer.

5. Synpunkter från respektive skola:
Kung Karl 46:
Ingen rökning vid ventilationen vid sporthallen. Linda Jakobsson har haft kontakt med
rektorerna på Kung Karl så de vet om problemet.
Vill att köket erbjuder fler alternativ. Ta upp det i Matrådet som Tobias vill ska
komma igång. Där vill han prata mat med alla skolorna.
Energidryck förbjuds i skolan.
Några elever önskar hopphinder. Fredrik föreslog att de kan göras i träslöjden av
eleverna själva.
Tvätta fönstren. De är väldigt smutsiga.
Fortfarande väldigt varmt. Kunna öppna fönstren lite. Stickan sa att de håller på att
ställa i ordning ventilationen än. De jobbar för fullt med det och tyvärr tar tid att få
ordning på. Det är viktigt att få rätt luft och rätt temperatur. Markiser kommer att
sättas upp på södersidan till i höst.
Klocka på läktaren.
Olja gungstolpen på nya skolan.
Nya cykelställ.
Riva fritidsgården i Kungsör?
Hygien på toaletterna (smutsigt).
Alla måste hjälpas åt att hålla rent!
Några kör EPA ganska fort vid fotbollsplanen och sladdar.

Björskogsskolan:
Fixa cykelstället. Alltså sätta plåtar på sidan av väggarna.
Nya fotbollsmål. Stickan fixar det till Valskog.
Ny kompisgunga till Valskog (förskolan fick den gamla).

