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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: Det här tycker vi är viktigt i en bra skola!
Klöverträsk skolas elevråd 2 november – 18 januari 2016.
Samlade synpunkter från elevrådet i Klöverträsk under perioden 2
november – 18 januari 2016. Inlämnas av rektor Peter Nordgren som är
ordförande i Klöverträskskolans elevråd.
För att barnen och eleverna ska trivas:
* Att alla tar hand om varandra
* Den gyllene regeln (var mot andra som du själv vill att de är mot dig)
* Man får inte retas för kläder, hur man ser ut, vad man tycker om
* Man får inte mobba andra
* Att man inte ljuger
* Det är viktigt att berätta för vuxna om något inte är bra
* Man får inte tvinga någon till något om den inte vill. Då känner man sig
inte
trygg.
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* Om man ser att någon är ensam ska man fråga om den vill vara med och
leka.
* Att man kan fråga vem som helst på skolan om det är något man undrar
över eller inte förstår
* Det är roligt med rastkul
* Att alla är snälla med varandra
* Att man känner sig trygg
* Vi ska träna oss på att säga som det är och stå för det vi gör
* Vi har det bra på vår skola
Vad är viktigt för att barn och elever ska lära sig så mycket som
möjligt?
* Att det är tyst i klassrummet när vi jobbar. Om jag själv är tyst och alla
tänker så, så blir det tyst i rummet. Man ska tänka på hur man själv gör.
* Att lärarna bryr sig om att hjälpa eleverna när det behöver det.
* Arbetsro
* Att man visar respekt mot andra som har det svårt i skolan
Hur ska lärare och vuxna i skolan vara?
* De ska vara snälla
* De måste bry sig och lyssna på barnen
* Lärarna ska tro på eleverna
* Det är bra om det finns två lärare i klassen så att t.ex. elever med
svårigheter får mycket hjälp.
* Det ska finnas vuxna som vi kan prata med om vi behöver
Hur tycker ni att skolan och klassrummet ska vara?
* Att man ska vara rädd om grejerna
* Trevligt
Hur tycker ni att det ska vara på skolgården, alltså ute, på skolan?
* Att man ska vara rädd om sakerna. Att man ska ta in det man lekt med
och inte lämna det ute. Det kostar mycket att köpa nytt.
* Det ska vara klätterställningar och rutschbanor
* Man ska kunna klättra
* Att det ska vara rastkul. Det är roligt!
* Grillplats
* Koja
* Gungor
* Vi tycker att det är bra att det finns en skog på skolan
* Vi har allt som behövs. Och nu när vi har fått en grillkåta också då är det
ju ännu bättre!
Det är viktigt att vi som äldre elever är bra förebilder och hjälper de yngre
eleverna, då får vi en trygg skola där alla är snälla mot varandra.
Vi har svårt att förstå varför ni vill stänga en skola som är så bra??
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Större skolor kan ha mer mobbning.
Vi tror inte att man får fler vänner i en större skola då vi redan har så
många vänner här, för alla på den här skolan är redan vänner!

Kontaktperson
Namn: Peter Nordgren
Kontaktuppgifter
E-post: peter.nordgren@skol.lulea.se
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