Dokumentation från elevforum 9 februari 2018
Vi jobbade med Noras platsvarumärke.
Först Nora tio i topp, prio 1 i varje grupp:
Föreningslivet
Tryggt
Sjön
Noramarken
Ön
Sportaktiviteter
Sommarstad
Natur
Miljön
Tågen och stationen
Noraglass
Idrottshuset
Tillsammans måste detta vara Noras bästa tillgångar. Så kul att alla grupper tyckte olika!
Och här kommer tre av gruppernas fullständiga topp tio:
Bra med Nora: grupp 9
2 Lagom stort/litet
Alla känner alla
Vackert
Tryggt
Nära till affärer, skola, jobb
Bra föreningsliv
Nära till storstad
Nära till tåg och flyg så att man kan ta sig ut i världen
3 Bra skola
Bra ekologiskt och närproducerad mat

Fin stad/miljö
Noraglass
Maria Lang
Sport
Noramark3en/Noradagarna
Gammaldags/mysigt
Alntorps ö
Vintermiljö
Veterantåg

NoraGlass
Nora Marknad
Idrottshuset
Fritidsgården
Body Fitness
Trängbo Camping
Ängarna
Ridskolan Gyttorp
Alntorps Ö
Resturang 47an.

Elevannons – Noras skolor söker fler elever. Berätta för dem:

 vad är bra med skolorna i Nora kommun?
 vad är bra med Nora – hela kommunen eller den del du bor i?
Vi bad deltagarna i elevforum svara på frågorna, i grupp eller på egen hand. Här kommer
svaren:
”Kom och jobba hos oss i Nora, som är en snäll stad. Man får gratis mat i skola.
Nora är vackert, lugnt och trevligt. Eleverna i Nora får en bra utbildning. Grupp 1
”Här får dina barn kompisar.
Vi har bra studieresultat. Eleverna trivs och är trygga.
På Noraspelen träffas alla från klass 3 till 6.
Det finns mycket möjligheter till sportaktiviteter
Nora är lagom stort
Husen är gamla och fina.” Grupp 4
”Välkommen till Nora kommun
Mycket är på gång, just nu t ex att det skall byggas en ny högstadieskola, vi skall få ny
teknik.
Vi har ett stort utbud av fritidsaktiviteter.

Vi är en utav Sveriges största trästäder och på sommaren är det en mycket vacker stad. Om
du kommer hit kan du vara säker på att du är trygg.
Om du vill kan du följa med på mordvandring, äta Noraglass och gå på Noramarken. Hoppas
detta passar dig!” Grupp 6
”Bra lärare
Vi lär oss bra, bra pedagogik
Karlsängskolan har bra friluftsdagar o bra kringaktiviteter
Karlsängskolan bra mat!
Allt är nära till hands
Gårn är bra, bra att det är i samma lokal” Grupp 7
Grupp 7 har även bidrag med tre slogans:




”Om du går i Noras skolor får du chans att åka med Sveriges äldsta järnväg!”
”Om du går i Noras skolor har du gångavstånd till Sveriges godaste glass – Noraglass!”
”Om du går i Noras skolor får du rabatt på Sveriges godaste glass – Noraglass!

”Bra lärare
Bra caféer
Trevligt folk
Dålig skola men insidan räknas med bra personligheter
Bra skolutflykter
Det finns nära om man vil ha roligt på fredagskvällen
Nora är småstadfeeling, good.
Nära till allt. Fina sommarkvällar
Plaskus är bra när det är gratis
Kiosk och cafeet på ön är bra
Fritidsgårdar:
Ås har fina byggnader
Gyttorp litet och trevligt
Järntorget är bra och ligger centralt” Grupp 8
”Det som är bra med skolan är att v har bra lärare som bryr sig om alla elever.
Det känns tryggt att man känner alla lärare även fast man inte har dom, till skillnad från en
stor skola.
Nora är en trygg stad, lagom stor stad så att man har nära till mycket t ex mataffären, olika
aktiviteter och naturen.
Nora är en mycket fin sommarstad med vacker natur och god glass.
I Nora har vi en stor sjö, så många badmöjligheter finns
Vi har en bra fritidsgård med trevlig personal där ungdomarna kan samlas och vara trygga.”
Grupp 9
”Alla är snälla i stan. Man får gratis mat i skolan. Det är en fin stad. Man får bra utbildning”
”De kanske ska bygga ett nytt Karlsäng eller renovera det gamla.
”Bra skolgård
Bra mat i skolorna
Miljön är bra i Nora
Bra plats att spela fotboll i Gyttorp
Lekplatser för både små och stora barn
Badhuset är bra
Kan ha hundar lösa på rastgård

Mysigt med en gammal trästad
Fint med Norasjön
Noramarken är bra
Bra med restauranger
Mycket historia i Nora”
”Nora kommun har väldigt bra lärare. De är förstående och väldigt bra på att lära ut. Det är
väldigt bra salladsbuffé. Det är stor satsning på idrotten, man kan välja extra idrott eller extra
tid för att plugga. Detta är två gånger i veckan.
Vad är bra med Nora – hela kommunen eller den del du bor i?
Det är nära Örebro, en storstad där det finns många saker att göra. Nora är litet och lugnt.
Det rä en liten ort där alla känner varandra. Det finns en sjö som är väldigt fin. Det är en
härlig sommarstad med mycket turister. Många olika pizzerior att välja emellan. Noraglassen
är något Nora är känt för. Många små, mysiga kaféer.
Idrottshuset är ett ställe man spenderar mycket tid i. Både som barn, men även som vuxen.
Både om man själv idrottar eller hejar som vän eller förälder.
På sommaren är ön populärt. Ett bra bad/solställe med en liten lekpark, golfbana och kafé.
Fantastiska hotell med trevlig personal, god mat och t o m uppträdanden och utebar på
sommaren.
Det finns många olika ställen att välja på som idrottsperson. Fem olika gym och många olika
sporter.
En fantastisk fritidsgård med bra personal som alltid ordnar olika aktiviteter. Nora är ett
perfekt ställe om man vill bo i en mindre, lugn stad.” Tjej i 9an
”Mycket aktiviteter/friluftsdagar
Många föreläsare
Bra elevråd, vi elever får vara med och bestämma
Bra personal, mycket stöd
Stort föreningsliv
Har mycket att göra på fritiden
En familjevänlig stad, många bra och trevliga bostadsområden
Fin miljö och natur” Tjej Karlsäng
”I våra skolor har vi bra skolgårdar, fin miljö och bra personal
Det finns olika storlekar på skolorna, och det är små klasser. Det finns bra skolmat och bra
aktiviteter på skolan med mycket utflykter.
Det är en väldigt fin stad och miljö, det är nära till natur och frihet. Dessutom så serveras
världens godast glass här – Noraglass. Det finns fina badplatser till sommaren. Man kan
spoerta året runt och det finns många att völja på. Från Nora så kommer också den kända
författaren Maria Lang, som har skrivit många kända böcker.
På sommaren ordnas den stora Noramarken med karuseller och marknadsstånd.
Vi har fina caféer vid sjön, t ex Strandstugan.”
”Går´n, lågstadiet är bra och högstadiet suger
Nora marknaden, Noraglass”
Bra lärare i skolorna
Skolorna är roliga”
”Jag tycker att skolorna i Nora är bra för att det finns mycket att göra och att det är kul.
Jag gillar den del jag bor i för att det finns mycket natur och en sjö.”
”Bra och roliga skolgårdar. Trygghet. God skolmat.
Jag bor och är uppvuxen i Norra Husby och gillar det för att alla känner alla. Nära skogen
och finns någon slags trygghet. Om man ska prata om Nora stad tycker jag det är bra för att
det finns mycket historia, Alntorpts ö och en fin trästad och mycket mer.”

”Vad är bra med skolorna i Nora kommun?
Stor skolgård
Vad är bra med Nora?
Fin natur”
”Jag tycker att Järnboås är en bra skola för det är så lite elever.
Jag bor på lite blandade ställen. Ibland kan jag längta till det stället där jag inte är då. Jag har
fin natur runt mig för jag bor i skogen”
”Vår skola Lärkeskolan är bra för vi kan samarbeta bra.
Där jag bor på Hitorp hjälps vi åt och till exempel klipper gräset på sommaren.”
”Lärarna förstår en.
Många busshållplatser.
Lätt att få vänner.”
”Man lär sig mycket, det är lätt att få vänner
Det är en fin stad, det finns gott om städare som städar. Men om de inte fanns så skulle vi
ändå göra det.”
”Skolgården är väldigt bra, det finns mycket att göra.
Jag bor i stan och Nora är ganska litet. Det känns som att alla känner alla.”
”Kom och bo i vår vackra stad i Nora. Om du har ett barn kan barnet välja på många olika
skolor. Högstadiet finns även i Nora.
I Nora finns mycket, många saker finns i Nora.”
”En lugn stad. Det är en fin stad, man kan känna massor med människor. Det finns mycket
skolor och det finns mark för trädgårdar.”
Hur ska andra barn och ungdomar få veta vad vi tycker?
Rekommendation om kommunikation:
Brev, mail, affischer, muntligt, annonser i tidning, TU-reklam, sociala medier i form av
Instagram och Snapchat, Facebook……

Tack alla ni som deltog med viktiga idéer, formuleringar och rekommendation för hur vi ska
sprida Noras platsvarumärke vidare! /Styrgruppen för Noras platsvarumärke

