
 
 

Protokoll från kommungemensamt elevråd i 

Kungsörs kommun 

Torsdagen den 5 oktober 2017  

Hellqvistsalen 

 

Närvarande:  
 

Ordförande: Alexander Ekh Kung Karl 9C 

 

Sekreterare: En elev från Kung Karl 9B 

 

Björskogsskolan: En elev från åk 4, en elev från åk 5 och en elev från åk 6  

  

Hagaskolan: Denize Ståhl 5A, Max Zakrisson 5A 

 

Västerskolan: Ahmad Reza Akbari 5D, Abdullah Omar Machi Algazalat 5C, Sandrina 

Hagelin 4C, Felicia Carlsson 4D 

 

Kung Karls skola: Fem elever från åk 6 

 

  

Politiker: Pelle Strengbom, Madelene Fager, Gunilla Wolinder, Hans Carlsson,  

Tjänstemän: Therese Pihl, Tobias Bergwall, Felipe Rivera, Stefan Lejerdahl, Fredrik Bergh, 

Linda Jakobsson 

 

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Kort presentation av alla deltagare vid dagens elevråd. 

3. Föregående protokoll.  

 

4. Lottning av när de olika skolornas representanter ska vara ordförande och sekreterare. 

Nästa möte: 7 december: Hagaskolan  

Februari: Kung Karls skola 4-6  

Okänt datum: Västerskolan 

Okänt datum:  Björskogsskolan 

 

5. Linda Jakobsson berättar om intyget som behövs för att vi ska kunna ha med namn i 

det protokoll som läggs ut på kommunens webbplats. 

 



 
 

6. Information från Fredrik Bergh om nuläget för byggnationen av nya skolan och om 

hur flyttprocessen ska gå till. 

Ny skola till jul. Flytt. Först flyttar åk 4-5 på Västerskolan sedan Hagaskolan efter det 

åk 6 och sedan resten av Kung Karl. Väster flyttar först pga det behövs matsal därför 

behöver klasserna flytta ut ur matsalen. Matsalen ska göras i ordning i december 

resten under sommarlovet. I december ska vi diskutera om invigning av nya skolan. 

Skolan kommer heta Kung Karl 46 och Kung Karl 79. Två namn på grund av två 

rektorer. Men ändå öppna för förslag på namn till nya skolan. Även diskuterades väg 

till nya skolan och inga nya vägar ska byggas. Nya busshållplatser kommer dock 

byggas ungefär där dom finns i nuläget. Fritidsgård på skolan kommer finnas för åk 4-

6. Västerskolan undrar var fritidsgården ska vara på nya skolan men det finns inga 

svar på denna fråga i nuläget. 

 

 

7. Stefan Lejerdahl om centrumprojektet mm. 

Centrum: Drottninggatan just nu prioriteras bilväg. Men ska förändrats och få mer 

plats för cykel och gångbana, belysta träd, nya lampor, lägre hastighet till 30 km/h. 

Västerskolan undrade när detta projekt skulle vara börja och Stefan Lejerdahl svarade 

nästa sommar. Utanför Coop på torget planteras träd, cykelpump, bänkar, lampor.  

Eleverna tyckte att det såg mycket trevligare ut på bilderna och att det ser ganska 

tråkigt ut i nuläget. Även anser de att korsningen är farlig. 

 

Valskog: Torget i Valskog ska bli en ny mötesplats för invånarna. Bänkar, belysning, 

belyst träd och möjlighet att driva café med uteservering. Det ska byggas 

cykelparkering, vattenspel, cykelpump och flytta fritidsgården. Kanske ska även vissa 

hus målas om. Vill få förslag av valskogsborna om en tex “Välkommen till Valskog-

skylt”. Invigning av torget är den 25 november.  

 

Stefan visade även bilder från bygget av nya skolan.   

 

Vid Kungsudden skall det byggas nya bostäder nämligen lägenheter. Även bostäder 

vid Sofiaparken men är ej helt bestämt i nuläget.  

 

8. Linda Jakobsson, Vad tycker eleverna om ”prova på dagen”? 

Åsikter om prova på dagen: 

Västerskolan: Bra lugnt, bra ljudnivå, dåligt ingen free running, dåligt inte så många 

sporter. 

Hagaskolan: Fäktning ansåg en elev vara för farlig och tyckte det behövdes mer 

skydd.  

 

9. Måltidsenheten och kökschefen. 

Nu är det en ny kökschef. Det byggs ett nytt kök i nya skolan, mer kockar kommer 

jobba där även kockar till ålderdomsboenden. 

Åk 6 vill ha efterrätt till maten.  

 

Kökschefen berättade om hur dom tänker när dom lagar mat. Tex lagas 450 portioner 

specialkost. Även berättade han att det ska serveras pulled pork vid skolmåltidens dag 

  



 
 

10. Svar på synpunkter från tidigare elevråd: 

Therese Pihl svarar på önskemålet om praktik för eleverna på Kung Karl 

Det har varit svårt att skaffa praktikplatser i Kungsör pga låg mängd företag istället 

blev det temadagar. Men nästa år ska det bli obligatorisk praktik i hela Sverige och då 

kommer praktiken tillbaka.  

  

11. Synpunkter från respektive skola. 

Västerskolan: Får man använda mobiler i nya skolan? Gratis WiFi? Väster vill ha nya 

utesaker. Frågor om moderna språk. De vill även ha fler extra lärare/specialpedagoger. 

Hagaskolan: Bytte av dagar på kommungemensamt elevråd tex måndag/tisdag 

KungKarl åk 6: Frågade om datorer och iPads och fick svaret: 1-3 en ipad till två 

elever. 4-6 en iPad per elev. 7-9 en chromebook per elev. Även frågade de om man får 

gå till konstgräsplan när man går på nya skolan och vad kan man göra på rasterna.  

 

 

12. Hur vill vi ha det på våra skolor. Finns det ordningsregler som bör vara lika i alla 

Kungsörs skolor? Fredrik Bergh: Gemensamma ordningsregler? Till nästa elevråd 

skall det diskuteras på skolorna. Vilka ska vara lika i alla Kungsörs grundskolor? 

 

13. Övriga frågor. 

Björskogsskolan: Vill ha nya fotbollsnät också vill de ha duschbås och att 

Kingrutorna, hagarna och ormen ska målas om. De önskar även att skolorna ska få 

bestämma mat i en hel vecka istället för en dag.  

 

 

 

 

 


