Vad är viktigt i en bra skola?

Sammanställning från klass 6A

För att elever ska trivas vill vi att:
• alla ska vara snälla och schysta mot varandra - ingen mobbning varken
på skolan eller på nätet. Alla ska respektera varandra!
• Personalen på skolan ska vara trevliga
• det ska vara lugnt med bra arbetsro på lektionerna och alla ska räcka upp
handen om man vill fråga något.
• vi ska ha bra och god mat.
• lärarna ska vara bra och engagerade.
• alla elever ska ha en egen dator.
För att vi ska lära oss mycket vill vi att:
• vi ska veta vilka målen är.
• det ska vara arbetsro.
• klasskamraterna ska visa respekt tillvarandra
• lärarna ska kunna förklara så att man förstår och vara engagerade.
• lärarna ska vara utbildade.
• vi ska få repetera så att vi lär oss ordentligt.
Hur vill vi att lärare och personal ska vara:
• snälla och trevliga.
• lärarna ska kunna lära ut på ett bra sätt.
• lärarna ska kunna lyssna på våra åsikter.
• lärarna ska vara engagerade i sitt arbete och bry sig hur det går för oss
elever.
• de ska se till så att vi trivs och ser till så att det är ordning och arbetsro i
klasserna.
• det ska finnas rastvakter ute på rasterna.
Klassrummet och andra lokaler ska vara:
• rena och fina.
• det ska vara fräscht på toaletterna och det måste finnas tvål.
• det ska vara bra ordning, alla hjälps åt att städa (ordningsvärdar) och det
ska vara mysigt.
• det får inte vara för trångt.
Skolgården:
• den får inte vara nedskräpad.
• det borde finnas en skateboard ramp.

• det borde finnas fler gungor.
• det borde finnas fler klätterställningar och basketkorgar.
• alla ska få vara med i lekarna

