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Synpunkter på underlag till beslut, Framtidens skola 2015/156
Synpunkter som kommer in bifogas beslutsunderlaget som överlämnas till
Barn- och utbildningsnämnden 21 januari 2016. Beslut om Framtidens skola
fattas i Barn- och utbildningsnämnden 22 februari 2016.
Intressentens synpunkter
Formulera er kortfattat och konkret, max fyra A4-sidor.
Hänvisa till delprojektrapport, sidnummer och rubrik angående eventuella
synpunkter på remissunderlaget.
Synpunkterna skall vara inskickade till
framtidensskola@skol.lulea.se
senast 20 januari 2016 kl. 08:00.
Ange ”Remissvar Framtidens skola” i ämnesraden.
Synpunkterna överlämnas direkt till Barn- och utbildningsnämndens ledamöter.
Börja skriv här:

Detta är viktigt för oss i Framtidens Skola
För att barnen och eleverna ska trivas
Alla ska vara kompisar! Alla får vara med. Man tröstar någon som har gjort
sig illa. Man använder ett bra språk. Man puttas inte.
Där alla känner varandra är det lättare att vara kompisar.
Tydliga regler och ledstjärnor
Ingen ska mobbas. På storskolor kan det lättare bli mobbning för lärarna
hinner inte hålla koll.
För att barnen/eleverna ska lära sig så bra och så mycket som möjligt i skolan
Lyssna på lärarna.
Lugn och ro i klassrummen. Lyssna på varandra. Lyssna på musik.
Bra mat.
Tydliga regler.
Mer idrott.
Börja skoldagen senare och sluta senare.
Ta hem iPad för att lära sig mer.
Arbeta med matteproblem
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Viktigt med lärarna och andra vuxna som jobbar på skolan
Bra personal som gör maten på skolan.
Viktigt att lärarna kan.
Att det går fort när man behöver någonting lagat.
Att man känner alla på skolan.
Klassrum och andra rum/lokaler i skolan
Alla ska hålla rent på toan.
Varmt i skolan.
Stor sporthall.
Fina whiteboards
Pynta vid de olika högtiderna.
Stor och öppen matsal, stora fönster
Färgglada lokaler.
Skolgården och utomhusmiljö
Bra ställen att leka på. Många olika saker - bygga kojor, spela kul, fotboll,
cykelbana, virke till kojor, klätterställning, hinderbana, spindelgunga
Längre rast, men inte kortare skoldagar
Klippa gräset oftare
Stor skolgård
Lampor som lyser upp
Många gungor
Bra material på skolgården
Alviksskolans elevråd

Kontaktperson
Namn:
Eva Rännar, lärarrepresentant elevrådet
Kontaktuppgifter
E-post:
eva.rannar@skol.lulea.se

