
 
 

Protokoll från kommungemensamt elevråd i 

Kungsörs kommun 

Torsdag den 26 januari 2017  

Hellqvistsalen 

 

Närvarande:   
 

Ordförande: Filip Korhonen 

Sekreterare: Filippa Engman 

 Björskogsskola: två  elever i åk 4 och två elever i åk 5 

Hagaskolan: två elever i åk 4 och fyra elever i åk 5  

Västerskolan: Wiggo Zetterdahl 4c, Alex Feltham 4d, Filippa Engman 5c, Filip Korhonen 5d 

Kung Karls skola: Alexander Ekh 8c och en elev till från högstadiet 

Politiker: Hans Carlsson, Pelle Strengbom, Mikael Peterson  

Tjänstemän: Ulrika Karlsson köket, Felipe Rivera köket, Linda Körner biträdande rektor 

Hagaskolan, Maria Stridfeld KKTAB, Malin Nygren KKTAB, Linda Jakobsson 

fritidskontoret, Fredrik Bergh förvaltningschef, Stig Tördahl Tekniskchef KKTAB, Classe 

Boström kommunchef. 

 

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Kort presentation av alla deltagare vid dagens elevråd. 

3. Föregående protokoll. 

 

4. Linda Körner berättar om skapande skolan och sista dagen att komma med förslag är 

imorgon. Hagaskolan har keramik som förslag. Mattecirkus ska alla klasser få prova 

på vid två lektionstillfällen, under veckorna 16-19.  

 

5. Felipe berättar att två stora grytor är trasiga och man kommer köpa nya till nya skolan, 

han ber om matråd och vill besöka varje klass han säger att man kan hitta på och 

lämna in förslag på maträtter. 

 



 
 

6. Stickan Tördahl berättar om nya skolan och säger att elen kommer ta 1 år att installera. 

Vad ska finnas på skolgården? Maria Stridfeld eller Malin Nygren visar bilder på 

utemiljön på nästa kommungemensamma elevråd, hur det är tänkt att se ut.  Var ska 

man sitta och vad finns det att göra innan den nya skolgården är klar? Ulvesund 

kommer inte att rivas utan andvändas till något vettigt. 

 

7. Classe Boström frågar oss om vil vill vara med och besluta om motioner (förslag från 

politiker till fullmäktige). Två motioner hade kommit in:  ett som kommer upp om vart 

man kan ställa ut bänkar, vi svarade att man kan ställa ut bänkar vid Bagarns och vid 

Malmbergavägen och ev. bord vid gamla folkets park. Det hade kommit in en motion 

på att använda solceller på kommunens byggnader, vi tyckte det också. Classe 

berättade att man ska fixa Västerskolans belysning och det kommer ungefär att kosta 

100 000 kr och ska vara klart i höst.  

 

8. Nedskräpning på Västerskolan. Vi tar upp det på skolans elevråd.  

 

9. Kung Karls skola önskar flera bänkar, förslag att man kan göra tunga bänkar som man 

inte kan bära runt på. 

 

10. Hagaskolan vill ha fler maträtter att välja på. Felipe säger att det sker ibland. Till nya 

skolan ska man ha minst 2 rätter att välja på. 

 

11. Västerskolan vill ha mer sallad att välja mellan. Även frukt säger några att de vill ha 

som förslag.  

 

12. Hagaskolans klätterställning är ranglig när man klättrar i den.  

 

 

 

 

 


