Vad är viktigt i en bra skola?
För att barnen och eleverna ska trivas
Man ska vara snäll mot varandra – uppmärksam
Fråga om någon vill vara med – alla ska få vara med – att ha någon att vara med
Att man har roligt – att man har det bra
När läraren hjälper till
Aktivitetsvecka
Att inte bråka/slåss – att man inte är dum
Att ha arbetsro i klassrummet
Att det är god mat, finns frukt och att man kan dricka vatten.
Att man lär sig
Vara utformad så att alla känner alla, elever och vuxna. Det sker bäst på en mindre skola
Hög trivsel, ingen mobbing
Mycket uteaktiviteter på rasten ex skridskor, skidor
Nära till naturen med utflykter ex fågelskådning, pimpelfiske
Många friluftsaktiviteter ex slalom, paddling, klättring ger något att se framemot.
Lärare som engagerade och deltar även på rasten ex spelar landhockey eller fotboll.
Vi trivs om alla får vara med och leka och spela på rasterna.
Alla ska vara snälla, hjälpsamma, omtänksamma och säga snälla saker till varandra.
Om man säger eller gör något dumt ska man säga förlåt
Man ska hämta en fröken om någon gör något dumt.

För att barnen/eleverna ska lära sig så bra som möjligt i skolan
Det är tyst och lugnt i klassrummet – då har man arbetsro. Man ska inte skrika i klassrummet
utan lyssna på läraren.
Inte bråka – inte skrika – man ska tala tydligt och högt så man kan lära sig av varandra, men
inte skrikhögt.
Man ska ge arbetsro åt varandra
Mycket lektioner
Matro
Ha idrott
Ha det bra och kul
Bra lektioner med bra lärare där vi lär oss mycket. Få utmaningar i skolarbetet.
Man ska följa reglerna på skolan
Korta resvägar ger mer fritid och piggare elever.
Att få lära sig i skolan och sen åka ut och titta/lära sig i verkligheten ex Studiebesök Vindkraft
om vi jobbar med energi, resa till Spiken längs malmens led om i jobbar med närsamhällets
historia
Små grupper/klasser

Lärare och andra vuxna som jobbar i skolan
Att lärarna inte är för stränga
Att lärarna hjälper oss, lär oss mycket, är snälla, känner oss, lyssnar på oss och bryr sig om
oss.
Att vi får ha rast
Att lärarna säger till den som är dum (om någon är dum)
Att fröknarna hjälper oss i matte
En bra lärare ska kunna förklara alla orden så bra att man förstår
En fröken ska kunna tala tydligt, räkna matte, läsa alla orden, läsa spökskrift annars går det
inte.

Trevliga och sociala, kunna lösa problem och bråk
Kunniga
Flexibla och öppna för förslag
Engagerade lärare som trivs på sitt jobb är bäst
Bra på att samarbeta

Klassrum och andra ytor rum/lokaler ska
Ha bra akustik och ljudnivå
Det ska finnas grupprum
Elever med särskilda behov ex hörselskador ska inte särbehandlas och behöva sitta i en kub
på skolgården utan miljön ska vara så lugn/bra så de kan gå med sin vanliga klass. Vi vill vara
med våra kompisar även om de har särskilda behov.
Det ska finna leksaker, en fröken, en whiteboard, klocka, mycket böcker, spel, datorer,
soffor, bord, stolar, bokstavsalfabet och teckenspråksalfabet
Lugn och ro – man springer inte omkring
Matro i matsalen
Att det inte är så mycket elever överallt
Mycket utrymme i klassrummen – inte trångt
Olika färger i alla rum
Att det inte är trångt på toan
Att gymnastiksalen inte är för trång
Att klassrummet är fint

Skolgården och utomhusmiljön
Att skolgården är stor
Att det finns klätterställning
Inte sand på asfalten

Det ska vara minst en rast ute
Inte skräpigt
Vi kan leka på den
Skolgården ska ha många stora klätterträd, en skog där man kan plocka bär och leka, en stor
äng med högt gräs, en fotbollsplan, en skridskobana, en stor klätterställning
En bandyplan, gräsamatta, gungställning, sandlåda
En fartkamera utanför
På vintern är det superviktigt att ha en hockeyplan med bra is nära skolan. Vi vill också ha
bra skidspår och skidlekområde nära skolan.
Skolgården ska vara varierad. Lekytor, fotbollsplan, landhockey möjligheter, basketplan,
kingrutor, klättervägg – och träd.
Skolan ska ligga nära naturen med bra luft och fin miljö. Då blir det mindre stress. Vi vill ha
en skola där vi bor!

Viktigt i en bra skola
Att Vitåskolan finns kvar. Vi vill ha kvar Vitåskolan för att vi känner alla här. Vi tycker om
lärarna. Dom lär oss jättemycket. Vi har nära till skolan och kan gå till skolan. Vi slipper vänta
på bussen
Att lära sig mycket
Vi har roligt med lärarna
Vi får rita
Att kommunen inte läger ner skolan
Ingen ska behöva vara ensam
Att man har bra lektioner
Det ska vara en liten skola så man känner alla!
Den ska vara bra
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