
Hallsberg 14 december 2017 

 

Hej alla trevliga politiker i Utbildningsnämnden! 

Vi i Stocksätterskolans elevråd tycker att det är superbra att vi har politiker som 

vill göra det bra för oss elever i kommunen. Tack så mycket för det! Vi tycker 

också att det är väldigt bra att ni ger alla eleverna på lågstadiet frukt varje dag. 

Eleverna känner att det blir lättare att jobba då de får en frukt på förmiddagen 

och de får lättare att orka att hålla koncentrationen uppe fram till lunch.  

Vid vårt senaste elevråd kom det in ett önskemål att även eleverna på 

mellanstadiet gärna vill ha frukt. De äldsta barnen på skolan äter lunchen 

senare och det är många som blir hungriga och okoncentrerade på 

förmiddagen. Vi undrar därför om det är möjligt att kommunen även kan bjuda 

mellanstadieeleverna på frukt? Det skulle bli mycket uppskattat och vi tror att 

eleverna skulle nå ännu bättre resultat om de hade möjligheten att hålla 

koncentrationen uppe hela förmiddagen och på så vis inte missa värdefull tid i 

skolan. Vi hoppas på att även ni tycker att det här är en bra idé som ni vill satsa 

på! 

Vi i elevrådet har en egen blogg, elevrådet.se, där vi visar vårt arbete för 

eleverna på Stocksätterskolan och för alla som vill läsa den. En önskan som vi 

har i elevrådet är att vi skulle få den fantastiska möjligheten att intervjua några 

av er politiker och höra vad ni vill göra för oss elever i skolorna här i Hallsberg. 

Vi skulle gärna intervjua en från varje parti. Skulle det kunna gå att ordna? 

Skulle några kunna komma till oss på skolan eller skulle vi kunna komma till er 

på kommunhuset? Har ni tid för oss och våra frågor? Vi har tid att träffa er! 

Om ni vill träffa oss så ta kontakt med Gunilla Gerdvall, elevrådsansvarig, på 

Stocksätterskolan och boka in en tid. Ni kan maila henne på adressen: 

gunilla.gerdvall@hallsberg.se eller ringa till Stocksätterskolan: 0582-68 54 59. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ella Eng 

Ordförande i Stocksätterskolans elevråd 
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