Vad är viktigt i en bra skola
Trivsel:
Att alla är snälla
Att barn lyssnar på vuxna
Barn och vuxna ska vara snälla och lyssna på varandra
Att barn får leka
Bra miljö och stor bra skolgård
Att ingen klottrar på skolan eller förstör på annat sätt
Det ska vara rent och välstädat
Bra lärare, trevliga lärare och glada lärare
Ingen mobbing – alla ska må bra. Man ska inte behöva vara rädd för att gå till skolan
Att vi har kamratstödjare
Man ska få säga vad man tycker
Att alla ska vara snälla och visa hänsyn mot varandra
Att alla blir lika behandlade av lärare och elever. Att alla ska ha ett vårdat språk och alla
måste visa respekt för alla
Roliga lektioner
Våga säga till fröken om någon gör något dumt så att man kan rätta till det och att det blir
bra.
Skolråd är bra för man kan önska saker som tas upp sedan i skolrådet
De som behöver extra hjälp får det och det ska finnas möjligheter för de som behöver gå
ifrån klassrummet för att jobba extra kan göra det.
Viktigt med god och bra mat (mindre fisk)
Fler önskematsdagar

Lära sig så mycket som möjligt
Bra lärare, arbetsro, raster för att få frisk luft
Bra och många böcker
Roligare sätt att göra läxor
Lärarna motiverar eleverna. Man ska få hjälp när man behöver det.
Att man ska få veta vad man ska göra på lektionen
Lärarna ska inte vara sura och negativa för då kan barnen tycka att det är meningslöst att
lära sig på lektionerna
Arbetsro och bra lärare som hjälper alla lika mycket. Lärarna måste lyssna på eleverna och
eleverna på lärarna.
Det ska vara lugn och ro i klassrummet och korridoren.
Att det är kul
Fler vuxna i klassrummen
Anpassade arbetsuppgifter
Man ska få den hjälp som man behöver
Lugn musik under arbetspassen i klassrummen
Längre tid att äta
Att man sover tillräckligt mycket

Lärare och andra vuxna
Krama barnen!
Lärarna ska vara snälla mot alla barn och hjälpa alla barn lika mycket.
De ska vara glada, snälla, ärliga och bra på att förklara
Alla lärare ska visa respekt
Lärarna ska vara lagom snäll och lagom sträng.
Barn och lärare ska samarbeta
Lärarna ska ha ”koll” på barnen

Rättvisa
Man ska få känna sig trygg med alla
Man ska få känna trygghet och man ska få vara säker med lärarna och kunna berätta om
man mår dåligt
Lärarna ska lyssna. De ska vara snälla, inte stränga men ändå kunna säga till om någon gör fel
Vaktmästare, kockar, städ mm ska bete sig bra

Klassrum/lokaler
Städat och rent klassrum
Färgglatt
Man ska ha det mysigt
Att det finns egna bänkar
Det ska finnas bra material
Det ska finnas bra med nödutgångar
Möblerna ska inte vara slitna
Inge klotter (väggar, bänkar)
Det måste vara arbetsro – alla ska lyssna
Inte skräpa ner
Stor gymnastiksal
Tv och activeboard i alla klassrum
Fräscha toaletter
Klockor som går rätt
Soffa i klassrummen
Nya leksaker på fritids
Saker att göra i klassrummet innan skolan börjar för dem som kommer tidigt med
skolskjutsen

Man ska få känna sig trygg i alla rum och lokaler utan att känna att man är mindre bra
behandlad av andra i samma lokal.

Skolgård och utomhusmiljö
Bra fotbollsplan, sandlåda, gungbräda och klätterställning
Stor gymnastiksal
Sarg runt grusplan
Mer utrymme för bandy
Kompisgunga
Saker till både stora och små att leka med
Alltid något att göra
Tomma ytor att spela olika sporter på
”Uterum” att spela schack, kort mm
Träkoja på skolgården
Gräsytor
Det ska finnas skridskoplan
Många barn
Alltid lärare ute
Alla måste vara schyssta och ingen ska vara utanför under rasterna
Ingen ska bli illabehandlad eller mobbas. Man måste visa respekt och hänsyn. Man ska inte
behöva känna sig ensam, kränkt eller mobbad. Man får inte behandla folk dåligt och vara
taskig mot någon
Alla är lika mycket värda oavsett ålder, kläder, frisyr eller utseende och man ska få uttrycka
sig som man vill
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