
 
 

Protokoll från kommungemensamt elevråd i 

Kungsörs kommun 

Onsdagen den 14 november 2018  

Hellqvistsalen 

 

Närvarande:   
 

Ordförande: En elev från 6E Björskogsskolan 

Sekreterare: Hampus Åstedt 6E Björskogsskolan 

  

Björskogsskola: se ovan 

Hagaskolan: ingen närvarade 

Västerskolan: 2 st från 3E och rektor Sahar Mustafa  

Kung Karls skola: Sandrina Hagelin 5C, Felicia Carlsson 5D, 2 elever från 9 A, en elev från 

6 A och två elever från 5 A 

Politiker: Mikael Peterson BUN, Gunilla Wolinder BUN, Hans Carlsson BUN, Pelle 

Strengbom kommunstyrelsen och Madelene Fager kommunstyrelsen 

Tjänstemän: Stig Tördahl KKTAB, Linda Jakobsson Kultur och fritid, Fredrik Bergh Barn- 

och utbildningsförvaltningen  

 

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Kort presentation av alla deltagare vid dagens elevråd. 

3. Föregående protokoll. 

 

4. Information om ung företagsamhet och utveckling i Kungsör: Material för hela 

grundskola. Material för1-6 åk. 

 

5. Pris om gungor: 270.000 kr för 2 gungor. 135.000 kr för en enda gunga. 

 

6. Synpunkter på utemiljön på nya skolan. Blev det som vi hade tänkt?: Väldigt fint. Går 

ut och spelar istället för att hålla på inomhus och spela fotboll tillexempel. Bättre för 

alla. ”Blev som vi hade tänkt”. ”Det blev finare än vad jag trodde”. Stora stenen är fin 



 
 

och är jätterolig att leka på och vid. Basketplanen blev också bra. Fotbollsplanen med 

konstgräs blev dom mindre (Alltså dom i 1-4) imponerade när dom fick se en större 

blick över hela skolans nya lekplats. ”Jätteroligt att så många barn tycker att det är fint 

och att det är roligt att leka där. Men det blir mera kö på vinter på gungorna. Ibland 

kan det tillochmed bli slagsmål om gungorna.  Vi kommer återkomma om gungorna i 

vinter eller i vår. 

 

7. Synpunkter från respektive klass.  

Björskogs synpunkter: Matlagning i köket. Kök till Omar. Laga Fotbollsmålen. Gräs 

på Fotbollsplanen, helst konstgräs. Laga staketet vid kullen. Cafeteria till Valskog. 

Godare mat. Mer som den var förra året. Efterrätt om man inte kastar någon mat. Ny 

asfalt på rinken. 

 

8. Kung Karl 7-9: Luktar illa i korridorerna.  

 

9. Kung Karl 4-6: Flera äter inte skolmaten för den inte är bra. ”Lägg ner mer tid i 

maten!” ”För lite kryddat i maten”, som tillexempel köttfärssås. ”Den smakar bara 

vatten och det är inte gott”. Vill ha hinder till dom som leker häst. Lukten från 7-9 

sprids ibland till 5:ornas. Dom vill även förbjuda att man inte ska få äta på lektionerna 

och i grupp rummen. ”Ät dina frukter eller vad du än har med dig utomhus!”. Fixa allt 

pipande och allt visslande från ventilationen. Vissa tar ut mat från matsalen FAST 

man inte får. 

 

10. Västerskolan:  Mer soptunnor. Renare duschar. Bort med den stora stocken på våran 

skolgård. Skolklocka som ringer när vi ska in. Mer saker att hålla på med på rasterna. 

 

 

 


