
 
 

Protokoll från kommungemensamt elevråd 

Torsdagen den 17 mars 2022  

 

 

Ordförande: Elev från Björskogsskolan 

Sekreterare: Elev från Björskogsskolan 

Närvarande: 

Elever och personal från Björskog  

Elever och personal från Haga  

Elever och personal från Väster  

Elever och personal från Kung Karl 4-9  

Politiker: Angelica Stigenberg 

Tjänstemän: Felipe Rivera, Omar Mustafa, Linda Marie Jakobsson, Lina Ekdahl 

Rune Larsen, Ida-Maria Rydberg, Theres Andersson och Fredrik Bergh 

  

 

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Kort presentation av alla deltagare vid dagens elevråd. 

3. Föregående protokoll. 

 

 

Dagordningen 

• Föregående protokoll 

• Matråd 

• Skolans val 

• Theres Andersson berättar om ett besök i Zambia 

• Lina Ekdahl kommer med info från Kultur och fritid 

• Övriga synpunkter från respektive skola 

 

 

 



 
 

Matråd 

 

Felipe Rivera berättar att kostenheten planerar att starta upp matråd, där en ur 

bespisningspersonalen, på varje skola, med jämna intervaller deltar på skolans elevråd. 

Meningen med detta är att barnen ska få dela med sig av sina tankar och önskemål när det 

gäller skolmaten.  

 

Skolans val 

 

Felipe Rivera berättar att kostenheten även planerar att införa förslaget om ”Skolans val”, som 

kom upp på ett kommungemensamt elevråd föregående år. Förslaget innebär att varje skola i 

kommunen, en dag per termin, ska få bestämma en rätt som serveras i alla kommunens skolor. 

Felipe berättar att det kommer att finnas vissa ramar, då rätter som ex. pizza är svårt att få till 

för så många, men att man kommer att kunna tillgodose de flesta förslag. Mer information om 

detta kommer längre fram. 

 

Theres Andersson berättar om ett besök i Zambia 

Kungsörs kommun har inlett ett samarbete med Rufunsa, i Zambia, ett väldigt fattigt område 

där endast cirka 4% av barnen går i skolan. Projektet handlar om barns rättigheter och om 

allas lika värde. Tanken är att Kungsörs elever ska involveras och att varje årskurs ska få 

planera en aktivitet, inom ramarna för projektet. 

Samarbetet kommer att pågå i tre år och Kungsör har precis genomfört sitt första besök i 

Zambia. Under maj månad så kommer Kungsör att få besök från Zambia och man kommer då, 

bland annat, att besöka skolor. 

Lina Ekdahl kommer med info från Kultur och fritid 

Kultur och fritid presenterar en remiss och vill ha feedback från skolan gällande sitt kultur- 

och fritidspolitiska program 2022-2025.  

I remissen tas, bland annat, upp att Kultur och fritid vill etablera ett samarbete mellan 

kommunens skolor och det lokala idrottslivet. Man föreslår även provapådagar, på skoltid, där 

elever ska ges möjlighet att prova på olika verksamheter, inom både idrott och kultur.  

Planen tar även upp att kommunen ämnar göra Lockmoraområdet mer tillgängligt och 

attraktivt som tränings-, rekreations-, och friluftsområde. 

Skolorna får i uppgift att ta upp planen till diskussion på sina respektive elevråd och komma 

med synpunkter på innehållet. 

 

Övriga synpunkter  

Inga övriga synpunkter. 

Ordförande tackar för mötet och mötet avslutas. 


