
Protokoll fört vid Elevkårens möte den 3 nov 2015 kl 
8.30-9.40. Närvarande: Emelie, Elias, Maja, Hugo, Vanessa, 
Jakob, Silke, Wilma, William. 

William Stepp och Anders Jonsson från byggnadskontoret 
i Strängnäs kommun samt rektor Nina.

Eleverna fick tycka till om och berätta om Mariefred som 
boningsort. Bland annat följande framkom:

- Kul att tälta och plocka blåbär i Blåbärsskogen på           
sommaren.

- Vägen från skolan till IP:n är krånglig, när blir cykel- och 
gångbanan färdigställd?

- Vi saknar ett övergångsställe vid rondellen i 
Marielundsviken.

- Parkeringsområdet vid bensinstationen borde asfalteras.

- Vi kan tänka oss en nöjespark, en simhall eller ett WCP-
center i stället för Kungsladugården.

- ICA är bästa platsen.

- Vi vill behålla grillen.

- Vi badar i Marielundsviken och vid den lilla bryggan vid 
ångbåtsbryggan.

- Var känns det otryggt att röra sig? Överallt, säger en elev.



- Cyklar ni mycket? JA! Mindre på vintern, dåligt plogat 
ibland.

- Man hänger mycket på IP, IP = Hotspot

- Tråkigt på ungdomsgården Vik.

- MKB diskuteras.

Rektor Nina tar en paus och går ifrån så att eleverna kan 
prata enskilt med kommunrepresentanterna om man så vill.

………………………………………………………………………..

- Man sitter och tittar i hamnen, äter mjukglass.

- Strandrestaurangen är läskig; övergiven, öppen lucka.

- De yngre eleverna har ankskola på skolgården.

- Mariefred har många pizzerior, nästan som i New York.

- En elev säger att hon älskar biblioteket i Mariefred, det är 
bra!

Eleverna i Elevkåren får i uppdrag att ta reda på hur 
eleverna i deras klasser tar sig till och från skolan.

Resultaten lämnas in till Katarina på kansliet.

Kansliet kollar upp samma fråga i åk F-5 via en 
elektronisk länk.

Resultaten sänds till kommunen före jul.



Övriga ärenden som Elevkåren tog upp med rektor Nina

- Vi vill sluta och börja samma datum som de andra skolorna, 
att sluta den 22 dec känns sent.

- Vi vill redan nu ha info om när PRAO- perioden i åk 8 blir av 
i vår.

- Vi vill helst ha lektionerna i idrott i början eller i slutet av 
skoldagen.

- Vi vill ha Läxhjälp som Elevens val.

-  Elevens val kunde vara Kinesiska, Programmering och 
Läxhjälp.

Protokollet skrivet av rektor Nina.


