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Elevrådspengar för 2020
Förslag till beslut

Förslag till nämnden
Elevrådspengar för 2020 delas ut till elevråden enligt nedan.
1. Fjärdhundraskolan åk 5-9 tilldelas 5 000 kr för utveckling av rastaktiviteter
inklusive material till nystart av skolkaféet.
2. Bergvretens grundsärskola tilldelas 6 995 kr för beställning av material till
utegården som möjliggör deltagande för rullstolsburna.
3. Enögla grundsärskola tilldelas 8 500 kr för att ordna en aktivitetsdag för olika
elevgrupper från grundskolan inklusive hyra av material.
4. Enöglaskolan 6-9 och 3-5 tilldelas 25 000 kr för att anordna en temavecka/-or.
5. Rombergaskolan tilldelas 5 000 kr för inköp av material till rastaktiviteter.
6. Bergvretensskolan tilldelas 9 500 för gästföreläsare samt inköp av böcker.
Elevråden på respektive skola som har tilldelats pengar ska senast den 23
november 2020 skicka en skriftlig rapport till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden och beskriva hur pengarna har använts.
Rapporten ska skickas till una.dia@enkoping.se.

Beskrivning av ärendet
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tog beslut i januari 2020 om att avsätta
60 000 kronor för 2020 för att de kommunala grundskolornas elevråd ska få
möjlighet att söka bidrag till lokala utvecklingsprojekt på respektive skola. Alla
grundskolor ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande
behandling av barn och elever. Pengarna ska vara ett stöd för den enskilda
enhetens arbete för att uppfylla just det målet.
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Projekten ska stärka arbetet med att alla elever ska förstå och omfatta vårt
samhälles demokratiska värderingar, arbetet enligt riktlinjerna som gäller normer
och värden samt stärka enhetens arbete för att motverka kränkande behandling av
elever (enligt skollagen och läroplanen).
Ansökningar
Totalt har nämnden att ta ställning till 6 stycken inkomna ansökningar från följande
skolor:
•

Fjärdhundraskolan åk 5-9.
Projektets namn: ”Skolcafé Fjärdhundra”

•

Bergvretens grundsärskola
Projektets namn: ”En skolgård för alla”

•

Enögla grundsärskola
Projektets namn: ”Aktivitetsdag för inkludering med grundskolan”

•

Enöglaskolan 6-9 och 3-5
Projektets namn: ”Alla lika…. Alla ska med”

•

Rombergaskolan
Projektets namn: ”Rastaktiviteter”

•

Bergvretensskolan
Projektets namn: ”Solidaritet och medkänsla”

Samtliga ansökningar som nämnden har att fatta beslut om uppfyller de av
nämnden fastställda riktlinjerna. Ansökningstiden förlängdes till 3 april 2020, för att
möjliggöra för skolorna att hinna skicka in sina ansökningar då utlysningen skedde
nära inpå Corona pandemins utbrott.

Uppföljning
Elevråd som tilldelas pengar ska senast den 23 november 2020 skicka en skriftlig
rapport till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och beskriva hur pengarna
har använts. Rapporten ska skickas till una.dia@enkoping.se.
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Utbildningsförvaltningens bedömning
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till de ansökningar som har kommit in
och föreslår att elevrådspengar för 2020 tilldelas enligt:
1. Fjärdhundraskolan åk 5-9 tilldelas 5 000 kr för utveckling av rastaktiviteter
inklusive material till nystart av skolkaféet.
2. Bergvretens grundsärskola tilldelas 6 995 kr för beställning av material till
utegården som möjliggör deltagande för rullstolsburna.
3. Enögla grundsärskola tilldelas 8 500 kr för att ordna en aktivitetsdag för olika
elevgrupper från grundskolan inklusive hyra av material.
4. Enöglaskolan 6-9 och 3-5 tilldelas 25 000 kr för att anordna en temavecka/-or.
5. Rombergaskolan tilldelas 5 000 kr för inköp av material till rastaktiviteter.
6. Bergvretensskolan tilldelas 9 500 för gästföreläsare samt inköp av böcker.
Förvaltningens förslag till utdelning av elevrådspengar för 2020 blir sammanlagt
59 995 kronor.
Elevråden på respektive skola som har tilldelats pengar ska senast den 23
november 2020 skicka en skriftlig rapport till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden och beskriva hur pengarna har använts. Rapporten ska
skickas till una.dia@enkoping.se.

Annika Enbom
Kansli- och Stabschef
Enköpings kommun
Kopia till:
Samtliga sökande, för kännedom
Ekonom för grundskola

Sara Rydell
Nämndsekreterare
Enköpings kommun

