
Hallsberg 26 april 2018 

Hej!! 

Vi heter Beatrice och Leo och vi är 13 år gamla och går i 6:an på Stocksätterskolan i 

Hallsberg. Vi är ordförande och sekreterare för elevrådet på vår skola. Först av allt vill vi 

tacka dig för att du och ditt parti jobbar för att vi som är barn i Sverige ska ha det bra och att 

vi ska få en bra skolgång. Tack så mycket för det!  

 Vi skriver detta brev till dig för att vi tycker det är viktig att politikerna här i Sverige ska 
lyssna lite mer på barnen och inte bara lyssna på de vuxna. Vårt elevråd har redan pratat 
med politiker i vår kommun, vi träffade Utbildningsnämndens ordförande som heter Siw 
Lunander i mars. Hon gav oss många svar på frågorna från eleverna på vår skola. För ett år 
sedan fick vårt elevråd besök av utbildningsminister Gustav Fridolin och då ställde vi många 
frågor till honom, frågor som är viktiga för barn, som han svarade på. Det har varit mycket 
uppskattat.  
 
Vi har även några frågor som vi skulle vilja ställa till just DIG!  
 
Därför undrar vi om just du skulle vilja Skypa en kvart med oss från elevrådet på 
Stocksätterskolan? Vi vill väldigt gärna ställa några frågor till dig. Vi tycker att det är viktigt 
att även högt uppsatta politiker tar sig tid att lyssna på barnen i en valrörelse. Barns röster 
behöver också bli hörda och inte bara de vuxnas!  
 
Vårt elevråd har en egen blogg som heter elevrådet.se Vår blogg ska åka till Stockholm 18 
maj och ta emot ett pris i Webbstjärnans tävling och det ska även vår skolas slöjdblogg göra. 
Två bloggar som blivit nominerade i denna tävling från samma skola är helt fantastiskt! Om 
du har tid och vill Skype med oss i ungefär en kvart så undrar vi också om vi får filma 
samtalet och lägga ut den på vår blogg? Vi har en film till dig som finns på bloggen, 
elevrådet.se, eller så kan du se den på YouTube på den här adressen:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mnq7WG3ImWM 

 

Vi hoppas verkligen att vi får Skype med just dig! Vi skulle bli jätteglada om vi fick göra det, 

det skulle bli ett minne för livet för oss och för alla elever på vår skola! 

 

Med vänliga hälsningar 

Leo och Bea 

Elevrådet på Stocksätterskolan i Hallsberg 

 

Ps: Det här mailet kommer vi skicka till alla riksdagspartiers ledare och språkrör. Vi vill gärna 

tala med er alla! Vill ni tala med oss? Ds. 


