Protokoll från kommungemensamt elevråd
Tisdagen den 24 september 2019

Närvarande:
Ordförande: En elev från åk 9C
Sekreterare: En elev från åk 9C

Björskogsskolan: en elev från åk 3, en elev från åk 4, en elev från åk 5 och en elev från åk 6
Hagaskolan: Kunde inte närvara
Västerskolan: två elever från åk 3
Kung Karls skola: två elever från åk 4, två elever från åk 5, tre elever från åk 6 och en elev
från åk 7 samt ordförande och sekreterare från åk 9
Politiker: Angelica Stigenberg, Madelene Fager, Mikael Peterson, Ewa Granudd
Tjänstemän: Classe Boström, Ida-Maria Rydberg, Therés Andersson, Linda Jakobsson,
Fredrik Bergh

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Kort presentation av alla deltagare vid dagens elevråd.
3. Föregående protokoll.






Classe Boström och näringslivschef Ida-Maria Rydberg berättade om näringslivet och
företagen i Kungsör, och hur näringslivet i Kungsör utvecklats de senaste åren. De
berättar även att företagen vill komma ut till skolorna och berätta om företaget och att
eleverna eventuellt skulle få komma och besöka företagen.
Theres Andersson berättade om grön flagg, vad grön flagg är och hur man ska gå till
väga när man jobbar med grön flagg. Hon berättade även att ingen skola i Kungsör
änne har grön flagg men att skolorna gärna får ansöka om att gå med i grön flagg om
de vill. Theres kommer gärna ut på varje skola och pratar mer om grön flagg.
Lottning om vilka skolor som ska hålla i nästkommande elevråd:
13 november Björskogsskolan
23 januari Västerskolan
9 mars Hagaskolan
19 maj Kung Karl 46



Synpunkter om prova på dagen:
Mera gymnastik
Förstörelse vid livräddningen
Karaten saknas
Rörigt-eleverna vill ha mer uppstyrt t.ex olika klasser olika dagar



Klassernas synpunkter
Västerskolan: fiskedag, gymdag, biodag
Björskogsskolan: -gräs på grusplanen, tak över toabåsen, duschbås i
omklädningsrummen och mer pannkakor.
Kung Karl 4-6: Fler aktiviteter på rasterna, längre öppettider i cafeterian
Kung Karl 79: -uppehållsrummet rörigt, soffor och mer böcker till biblioteket och
biblioteket kanske ska vara till 7-9, för få klockor och de som finns förstörs eller ställs
om av olika elever, utbudet i cafeterian litet. Eleverna vill ha toast, kaffemaskin och
mackor.

