Protokoll från kommungemensamt elevråd 2021-03-11

Ordförande: Joel från Björskogsskolan.
Sekreterare: Norah från Björskogsskolan.

Närvarande:
Madelene Fager
Claes-Urban Boström
Mikael Peterson
Gunilla Wolinder
Camilla Eriksson
Angelica Stigenberg
Linda Marie Jakobsson
Anna Magdic
Theres Andersson
Fredrik Bergh

Elever från Björskog samt Kristoffer Olofsson
Elever från Haga samt Linda Körner och Robin Twine
Elever från Väster samt Sanna Visuri
Elever från Kung Karl 4-9 samt Jennifer Sembrant

Dagordningen
•
•
•
•

Föregående protokoll
Theres Andersson berättar om ett planerat samarbete mellan Kungsörs kommun och
en stad i Zambia
Skapande skola. Linda Körner berättar om den ansökan som är inskickad.
Övriga synpunkter från respektive skola

Theres Andersson berättar om ett planerat samarbete mellan Kungsörs
kommun och en stad i Zambia
Kungsörs kommun planerar ett samarbete med Rufunsa, i Zambia. Projektet kommer att
handla 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 drar i gång under nästa år och kommer att pågå i tre år.

Skapande skola. Linda Körner berättar om den ansökan som är inskickad.
Linda Körner berättar om att ansökan nu är inskickad och lite om de aktiviteter som har
önskats av de olika årskurserna. Hon säger att det ganska många som har önskat att få jobba
med lera och eventuellt kan det bli så att alla inte kan få sitt förstaval. Det beror på hur
mycket pengar Kungsör får till Skapande skola. F-klass kommer att fortsätta med Gåspennan
och ett par andra klasser kommer också att ha andra aktiviteter.

Övriga synpunkter
Årskurs 9, på Kung Karls skola, känner att det är väldigt jobbigt att pendla mellan
distansarbete och arbete på plats. De undrar om kommunen inte bara kan välja en variant och
köra på den. Skolchef Fredrik Bergh svarar att de helst skulle vilja ha 100% skola, men att det
har funnits ett behov av distansundervisning, med tanke på hur smittspridningen har sett ut.
Han säger också att det är problematiskt att veta på förhand hur smittspridningen kommer att
se ut från vecka till vecka och att man gör sitt bästa för att följa kurvorna.
Västerskolan berättar att de har fått en ny klätterställning och att de är jätteglada för det.

Joel tackar för mötet och mötet avslutas.

