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20 bidrag gjorde upp om 
den ärofyllda segern i årets 
Talangjakt på Karlbergs-
skolan. Och det blev en unik 
upplösning. 
Med två vinnare – Elsa 
Almersson feat. William 
Hoffstedt med Price Tag 
samt Sonita Denaj feat. 
Oliwer Mankelius med låten 
Love the Way You Lie.

KÖPING. Det var ett mycket 
starkt start!ält som klev upp 
på scenen i Karlbergsskolans 
aula i går kväll.

Efter tre timmar kunde 
alltså två vinnare koras. Men 
det var inte lätt att plocka 
russinen ur kakan.

– De har varit jättebra alli-
hopa och det har varit en bra 
nivå på alla, säger Köpings-
pro"len Linda Hammar som 
satt med i ”Kändisjuryn”. 

Årets talangjakt blev näm-
ligen historisk, med en unik 
upplösning. De två vinnar-
bidragen fick lika många 
poäng, totalt 258, och lika 
många 12-poängare av de 
fyra jurygrupperna. Där-
!ör "ck Elsa Almersson feat. 
William Ho#stedt och Sonita 
Denaj feat. Oliwer Mankelius 
dela på !örstaplatsen.

Talangjakten på skolan 
har genom!örts i många år, 
men årets upplaga var något 
annorlunda.

– Det känns som att den 
bara blir bättre och bätt-
re, både arrangörsmässigt 
och nivån på numren, säger 
musikläraren Joel Nilson.

Tidigare har musiklärare 
varit med och kompat i stör-
re utsträckning, men nu var 
nästan alla nummer kompa-
de av eleverna själva.

– Det har märkts på elever-
na en månad att det här varit 
på g. De har varit nervösa, 
laddade och !örväntansfulla.
MAGNUS WESTBERG

H!stor!sk uppl"sn!ng ! årets upplaga 
av Talang#akten – två v!nnare korades

VINNARE 1. Elsa Almersson feat. William Hoffstedt delade på 
segern i Talangjakten anno 2014.

VINNARE 2. Sonita Denaj feat. Oliwer Mankelius med låten Love 
the Way You Lie delade på segerpriset.

BRA BIDRAG. Oscar Olsson med I See Fire var ett av många bra 
bidrag under kvällen. Tre av de 20 bidragen var egna skrivna 
låtar.  Foto: Magnus Westberg

Talangjakten arrangera-
des av talangrådet i sam-
arbete med musiklärarna 
Magdalena Jogevall, Joel 
Nilsson och Jon Larsson.
Fyra olika jurygrupper var 
med och plockade fram de  
slutliga vinnarna.
”Kändisjuryn” bestod 
av Linda Hammar, Roger 
Eklund, Modesty samt tidi-
gare Talangjaktsvinnaren 
Mikaela Loord.

 ! Fyra jury-
grupper

Att öva på kommunikation 
med hjälp av legobygge, 
var en av punkterna när 
Stureskolans och Gädd-
gårdsskolans elevråd hade 
utbildningsdag. 

ARBOGA. På Högskolecen-
trum samlades under ons-
dagen cirka 50 stycken 
elevrådsrepresentanter 
från Stureskolan och Gädd-
gårdsskolans olika klasser. 
Målet var att utbilda elever-
na i bland annat värdegrun-
der, positivt ledarskap och 
självkänsla.

Liza Thunberg och Ebba 
Rosenholm, båda elevråds-
representanter från klass 
6FG på Stureskolan, tyck-
er att det är jättebra med en 
sådan här dag.

– Det är kul att vara med i 
elevrådet, man !år vara med 
och påverka vad som hän-
der i skolan och det är bra 
att vi !å lära oss mer hur man 
kan göra, säger Ebba Rosen-
holm.

Dagen var även uppskattad 
bland lärarna.

– Vi har inte haft en sådan 
här utbildning på $era år så 
det här var välkommet, det 

ger mer status till elevrådet 
som också !år med sig mas-
sor av nya kunskaper tillba-
ka till skolan, säger Monica 
Nilsson, lärare Stureskolan.

Utbildningen hålls av Joel 
Sjövall från Visionsfabri-
ken. Ett !öretag som starta-
de 2007 och arbetar med att 
stärka värdegrunder i Sveri-
ges skolor. 

– Det är viktigt med elev-
råd, var %ärde skola har !ått 
kritik !ör dåligt elevin$ytan-
de, elevrådet är ju ett sätt att 
forma morgondagens demo-
kratiska medborgare.

Under dagen blandades 
!öreläsningar med praktis-
ka övningar, bland annat i 
kommunikation.
LINDA ÅKERSTRÖM

Utbildning för elevråd

Elever byggde ny 
kunskap med legob!tar

KOMMUNIKATIONSÖVNING. Oliver Jonsson, Amir Ljoti och Joline LÉstrange har sett ett foto på ett legobygge och ska utifrån det för-
klara med endast ord för Hampus Dubler och Filippa Elander hur de ska bygga ett likadant.   Foto: Linda Åkerström

UTBILDADE. Liza Thunberg 
och Ebba Rosenholm.
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