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Boskataskolan november 2015
Hur skulle världens sämsta skola vara?
Arga lärare som skriker, straffar barnen, bestämmer allt, klagar på och slår barnen.
Dåliga eller inga lärare.
För få lärare, man får ingen hjälp.
Man får bara sitta still och göra samma sak hela dagen.
Dålig miljö i form av smutsiga, trasiga och äckliga lokaler utan ventilation.
Trasigt materiel.
Inga leksaker på skolgården.
Inhägnad skola med vakter.
Att barnen är egoistiska och inte bryr sig om varandra.
Att elever blir mobbade.
Vad är viktigt för att man ska trivas?
Man är snäll med och respekterar varandra.
Ingen blir mobbad eller kränkt.
Ingen är ensam, man känner sig trygg.
Man har roligt.
Bra vuxna som är snälla.
Alla barn får den hjälp de behöver.
Bra studiero.
Att man lär sig saker.
Bra och god mat, ha möjlighet att välja maträtt.
Inga tråkiga läxor.
Mycket att göra, många lekplatser.
Tydligt schema.
Börja senare på dagen
Att man får ta med sig matsäck på utflykt.
Fler gemensamma dagar med aktiviteter som till exempel skidåkning.
Bra skolmateriel.
Fräscht och rent i lokalerna.
Lugn och ro.
Bra klimat mellan lärare och elever.
Sköna stolar och soffor.

Vad tycker ni är viktigt för att eleverna ska lära sig så bra och så mycket som möjligt?
Arbetsro.
Omväxlande arbetssätt.
Att alla elever får hjälp, många fröknar som kan förklara så barnen förstår
Bra lärare.
Tillgång till pennor och annat materiel
Att fröknarna ska slippa tjata.
Bra arbetskompisar
Inte för lätta uppgifter.
Att skolarbetet är roligt.
Att man får tid på sig att jobba klart.
Bra och roliga läromedel.

Vad tror ni är viktigt för att lärare och andra vuxna som jobbar i skolan ska trivas på
skolan?
Att barnen lyssnar på och respektererar både fröknarna och varandra.
Att de har bra arbetskamrater som de kan samarbeta med.
Att de slipper tjata.
Att eleverna försöker göra sitt bästa.
Vad är viktigt i klassrummet och andra rum i skolan som gör att eleverna trivs?
Sköna stolar
Bra teknik
Färgglada väggar
Rent
Bra förvaring
Tyst, lugn och ro
Skärmar
Fint i omklädningsrum och dusch
Tystare i matsalen
Att alla har en egen hylla i hallen
Bra arbetsplatser
Fräschare toaletter
Elevskåp för förvaring av egna saker
Större idrottshall som är delbar
Gott om utrymme

Vad är viktigt på skolgården för att eleverna ska trivas?
Planer för olika sportaktiviteter – hockey, fotboll, king, bandy,basket
Att man har någon att leka med
Större skolgård
Att det finns ställen att leka på
Klätterställning för olika åldrar
Gungor
Att man får cykla på rasten
Riktiga fotbollsmål
Studsmatta
Vuxna ute på rasten
Leksaker och annat materiel så det räcker åt alla
Många stora snöhögar på vintern så man kan bygga gångar i dem
Man är rädd om varandras kojor
Turas om vid gungorna
Bra belysning

VARFÖR är det viktigt att trivas i skolan?
Man lär sig bättre.
För att man är i skolan så mycket tid.
Annars vill man inte gå till skolan
För att alla ska ha det bra
Annars känner man sig inte välkommen
Om man mår bra och är glad så koncenterar man sig bättre

