Här kommer det som klasserna diskuterade:
•

Trivsel på skolan:

prata med andra
sluta mobbas, vara snälla
respektera varandra och visa hänsyn
mindre klotter, snus och tuggummi i korridorer
använda papperskorgar
tänka efter före, inte driva med varandra
sluta provocera
respektera alla
inga håltimmar mitt på dagen
hälsa på varandra
tänka på vad man säger
att det är rent i skolan
bättre mat: pålägg till mackan, stekt lax istället för fiskgratäng, stek mer rätter som tex lax
och kött
mjuka soffor i studiehallar och korridorer
minst 50 min lunch
inget klotter
större skåp
vara försiktig med det vi har
fritidsgården öppen på måndagar
man ska vara tyst om man är i studiehallen, även om man har rast
bra arbetsro
att man har regler som alla följer så att man kan vara trygg på skolan

•

Förhållande lärare-elev

de flesta lärare är snälla
vissa lärare känns "trångsynta"
vissa lärare lite hetsiga i humöret
en del elever provocerar och lyssnar inte
de flesta lärare är hjälpsamma
en del lärare är snabba med att dra slutsatser och lyssnar inte på eleverna
snälla men rättvisa lärare dvs att de som pratar hela lektionen får frånvaro
inte favorisera elever
inte särbehandla tjejer/killar
göra mer saker tillsammans med elever och lärare för att få ett bättre förhållande
fler mentorsdagar
lärarna ska vara stränga
lyssna mer på eleverna
läraren ska känna eleven och känna till elevens ”behov”

för att skapa en bra relation mellan lärare och elever gäller att vi visar varandra respekt och
lyssnar på varandra.
Inga negativa kommentarer till eleven
Lärare ska ta tag i saker som händer
Elev ska kunna gå till lärare om den behöver pratat
Lärare ska inte vara arg.
Både elev och lärare ska vara engagerad
-

Hur ska vi lära oss så mycket som möjligt?

Vara tysta
Fokuserade
Lyssna
Diskutera/samtala om ämnet
Ha engagerade lärare som brinner för ämnet
Läraren ska kunna förklara så att eleverna förstår
Arbetsro i klassrumm
Bra läroböcker
Vara rädda om datorerna, och ha bra datorer
Halvklass
Hårdare lärare
Betyg i uppförande
-

Hur ser ett bra och fungerande klassrum ut?

Sköna stolar
Tyst när det behöver vara tyst, prataigt när det behövs, mer film och genomgångar
Lugn och ro
Skönare stolar så man slipper få ont i ryggen
Tys och lugnt
Hissbara bänkar så man kan stå och arbeta för att minska risken för ryggont
Inte för stora bänkgrupper, då blir det mera snack
Bra ljus
Många fönster
Att materialet är organiserat och på samma ställe
Man ska inte behöva frysa!
Bra bandbredd och bra datorer som möjliggör att arbeta digitalt på det sätt som det är tänkt

-

Skolgården och utomhus
Hålla efter vår skolgård som nyss blivit renoverad, så den inte är skräpig och
smutsig.
Mer soptunnor

RÖKFRITT!
Fler pingisbord och racket
Oftare ”events”
Ha möjlighet att vara i idrottshallen under raster
Frivilliga aktiviteter
Bra som det är
Rent

