Protokoll elevråd 12/11 -15 Genomgång av framtidens skola
(Munkebergsskolan)

För att barnen och eleverna ska trivas.
Åk 1a Hjälpa varandra
Åk 1b Snälla mot varandra
Åk 2 Att man inte pratar rakt ut, att vara snälla mot varandra, att alla har
många vänner, att man
känner sig välkommen, låta alla vara med, visa hänsyn, visa respekt åt
de vuxna, inte vara dum
och säga fula saker, hämta hjälp till kompisar som gör sig illa…
Åk 3, löser sig konflikter genom att prata, säger till vuxna vid bråk, alla
får vara med, ensamring (ett ställe dit man kan gå om man känner sig
ensam)

För att barnen/eleverna ska lära sig så bra och så mycket som
möjligt i skolan.
Åk 1a hjälpa varandra, anpassa undervisningen, sköta oss och vara
tysta, mer datorer, bättre bord
och stolar
Åk 1b Lyssna på varandra, lugn och ro, en myshörna dit man kan gå om
man har ont i huvudet.
Åk 2 Att ha en lärare, att man får lära sig olika ämnen, att man lyssnar på
de vuxna, Att man har en
bra lärare. Att man inte pratar, när de vuxna pratar, -lyssnar, tittar, att
inte gå ut från lektioner, att
inte missa lektioner för att man är arg, att man kommer in när det ringer,
Åk 3, bra lärare, arbetsro, mer digital teknik, stressfri miljö i klassen,

Lärare och andra vuxna som jobbar i skolan.
Åk 1a Sträng men lugn
Åk 1b En bra fröken, snälla roliga vuxna som är lite stränga
Åk 2 De vuxna tar hand om barnen. Alla vuxna är snälla mot barnen. Att
de har bra utbildning för att kunna lära eleverna.
Åk 3, lagom sträng, duktiga, rättvisa, inlyssnande, se till att alla mår bra.

Klassrum och andra rum/lokaler i skolan.
Åk 1a Tyst i matsalen, bänkar med lock

Åk 1b Ett trevligt och städat klassrum, fint i matsalen, att vi har matro
Åk 2 Bra möbler, stolar ska inte gnissla, bra utrymme och bra
arbetsredskap såsom pennor, häften
och böcker. Toaletter ska vara fräscha. Bra mat i matsalen.
Åk 3, ergonomiskt riktiga möbler, bänkar med lock, ljuddämpning.

Skolgården och utomhusmiljön.
Åk 1a Bra uteleksaker, bra lek och utemiljö, mer bandyklubbor och bollar
Åk 1b Rolig skolgård med olika saker, gungor, träd att klättra i,
basketkorgar, linbana,
skridskobana. Leksaker som inte är trasiga. Säker skolgård
Åk 3, bättre och modernare lekredskap som räcker till allla, vrår,
fotbollsplan, bättre belysning.
Åk 2 Bra lekställen på gården. Bra klätterställning. Ramper till
kickboards. Linbana, kompisgunga, rutschkana,basketbollar,
basketkorgar, nya mål, karusell, fotbollsmål, fotbollsplan, hockeybana,
lekredskap i sandlåda, stålpinne till klätterställning.
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