
 
 

Protokoll från kommungemensamt elevråd i 

Kungsörs kommun 

Torsdagen den 25 januari 2018  

Hellqvistsalen 

 

Närvarande:  
 

Ordförande: Filip Korhonen, Kung Karl 6 D 

  

Sekreterare: En elev från Kung Karl 6 D 

  

Björskogsskola:Linus Björklund 3, Celina Högberg 4 E, en elev från 5 E och en elev från 6 E  

 

Hagaskolan: ingen närvarande  

 

Västerskolan: ingen närvarande  

 

Kung Karls skola: Sandrina Hagelin 4 C, Felicia Carlsson 4 D, Alexander Ekh 9 C, två 

elever från 4 A, två elever från 4 B, två elever från 6 A, två elever från 6 B och två elever från 

6 C,     

 

 

Politiker: Mikael Peterson, Pelle Strengbom, Gunilla Wolinder, Madeleine Fager, Hans 

Carlsson  

 

  

Tjänstemän: Classe Bodström, Nike Törnqvist (praktikant), Karin Roberthson, Maria 

Stridfeldt, Lina Ekdahl, Linda Jakobsson, Fredrik Bergh, Tobias Bergwall 

 

  

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Kort presentation av alla deltagare vid dagens elevråd. 

3. Föregående protokoll. 

 

4. Skolflytten har gått bra. Björskogsskolan har fått nya trädslöjdsmaskiner.  

5. Det kommer att bli öppet hus i nya skolan för allmänheten lördag 17 februari klockan 

10.00-13.00. Lina frågade om elever vill hålla i guidade rundturer under den dagen 



 
 

och de ville de.  Tipspromenad kan några tänka sig. Musikskolan ska spela. Maria 

berättade att det finns en skärm som ska var igång till invigningen som visar hur 

mycket energi skolan får ifrån solen genom solceller på taket.  De planerar att visa upp 

kommunen med annat också den dagen.  

 

6. För eleverna kommer det att vara invigning en skoldag och då klippa band. Förslag på 

vad eleverna vill göra till invigningen var att pyssla, baka, fika, leka. Flera förslag 

önskas.   

 

7. Förslag på gemensamma ordningsregler till skolorna:    

Hålla det fräscht och mer soptunnor, både ute och inne. 

Om man får ha mobiler fråga rektorn. 

Ventilationen är dålig. Maria sa att de håller på att justera den. 

Elever från Kung Karl 46 frågade om de får gå ifrån skolan och handla? Det 

bestämmer rektorn och han har sagt nej.   

Inte röka, inte springa, inte svära 

Rektorn har bestämt att ingen mat förutom skolmaten får ätas i skolan.  

 

8. Övrigt 

Biljardbord är beställt till nya skolan  

Pingisbord finns redan. Mera sittplatser kommer.   

Två stora klockor ska sitta ute på Kung Karl. 

Maria Stridfeldt berättade att skåpen är beställda och kommer att ställas på plats när 

eleverna har sportlov.   

Dom ska bygga ett tak till cafeterian i nya skolan. Man vet inte när cafeterian öppnas. 

Rektorerna Johan och Camilla på Kung Karls skola får svara på det.  

Det är smutsigt på golvet. Entrémattor är beställt. 

När är fritidsgården i Valskog klar och när ska skolan byggas ut där? I sommar, sa 

Jari.  

Matsalen rivs nästa vecka. På sportlovet kommer de att riva mycket när inga elever går 

i skolan för det kan låta mycket.   

Matsalen är klar i mars  

Nästan alla sprintarna är dragna på brandsläckarna på nya skolan. Berätta för lärarna 

om ni ser något eller om det händer något. 

Tycktill om inredningen på Kung Karl.  

Skåpen är för små för mopedhjälmar. Var ska de lägga sina hjälmar? Fråga rektorn var 

de kan ställa dem om de inte går att låsa fast i mopeden. 

Vad ska vi göra när vår lärare (Leif Bedrin) får larm? Vem kommer då till klassen? Ta 

det med rektorn.  

 

 


