Vad är viktigt i en bra skola?

Porsöskolan

sammanställning

Det här är viktigt för att jag ska trivas i
skolan:

Jag är en bra kompis och har bra kompisar i skolan.
Det är viktigt att jag ska få en bra utbildning.
Jag är trevlig och hjälpsam, jag hjälper klasskamrater och andra kamrater på skolan.
Det är viktigt att det finns lärare som kan hjälpa mig i skolan.
Jag behöver lugn och arbetsro i skolan.
Elever och lärare ska vara snälla och bry sig om varandra.
Lärare behöver ha bra kunskaper för att hjälpa mig att lära.
Bra kompisar som jag trivs med.
Bra lärare som visar vad jag ska göra.
Att man har raster, tid att vila, göra saker som är roliga.
Vuxna att prata med, då kan man berätta om något inte är bra.
Det är viktigt att det är tryggt i skolan att jag kan vara här utan att bli skadad (Långt samtal om Trollhättan).
Det är viktigt att alla är rädd om sakerna i skolan och på fritids. Exempelvis ska alla vara rädd om Wii spelen
på fritids.
Jag är en bra kompis och har bra kompisar.
Jag och mina lärare och annan personal på skolan accepterar varandra.
Jag och mina lärare och annan personal på skolan visar respekt för varandra.
Jag talar och är tyst när jag ger andra talutrymme.
Jag behöver lugn och arbetsro.
Jag behöver lärare som lyssnar på mig.
Att jag ska vilja gå till skolan.
Jag behöver lärare med bra utbildning.
Mobbing är oacceptabelt.
Jag behöver känna mig trygg i min klass.

Det här är viktigt för att jag ska lära mig bra
och så mycket som möjligt i skolan:

Det ska vara en lugn arbetsmiljö.
Det behöver finnas bra arbetsredskap: pennor, sudd, papper, böcker, datorer, ”paddor” mm.
Jag kan behöva träna olika saker med läxor.
Jag behöver jobba på olika sätt för att lära mig med alla sinnen utomhus och inomhus.
Jag behöver hjälp av lärare för att trivas och arbeta bra på lektioner och raster.
En del barn behöver hjälp av extralärare för att det ska fungera bra i skolan.

Att lyssna på lärare och klasskamrater som berättar något.
Jag behöver arbetsro.
Jag behöver lyssna och jobba.
Jag behöver verktyg exempelvis ipad, dator, böcker, penna, papper.
Jag behöver mat för att orka jobba.
Jag behöver lugn och arbetsro.
Jag behöver I-pad, dator och annan fungerande teknik.
Att jag får arbeta på olika sätt med alla sinnen inomhus och utomhus med hjälp av ex. böcker, filmer,
föreläsningar, praktiskt arbete, experiment mm.
Att det finns arbetsmaterial för att kunna arbeta ex. pennor, sudd, linjaler, papper mm.
Jag tar ansvar över mitt arbete och fokuserar på lektionerna.
Det ska vara rättvist för alla elever.
Jag lyssnar och är tyst när kompisarna pratar.
Kompisar ska lyssna och vara tysta när jag pratar.
Det här är viktigt för att mina lärare och
andra vuxna som jobbar i skolan ska kunna
göra ett bra jobb:

Elever ska lyssna på det lärarna säger.
Eleverna ska jobba och inte störa andra elever och lärare.
Verktyg för att hjälpa barnen det kan vara en dator eller ipad men de har ju papper och penna med det är ju
inte så kul.
Mat och raster och lite kaffe.
Elever behövs.
Att jag tar ansvar så det är arbetsro.
Alla elever visar hänsyn och respekt för lärare, elever och annan personal på skolan.
Att eleverna är tysta när lärare eller elever pratar.
Att det finns fungerande teknik.
Att det finns aktuella böcker.
Att det finns arbetsmaterial.
Lärarna ska kunna vara stränga så att eleverna lyssnar.

Det här är viktigt för att mina klassrum och
andra rum/lokaler i skolan ska vara bra för
mig:

Det ska vara ”snyggt” att allt är på sin plats.
Bra möbler så att man kan sitta skönt.
Bänkar så att jag kan ha mina arbetsmaterial nära.
Läs och myshörna med bra böcker.

Tyst och lugnt så man kan ha arbetsro.
Jag behöver bra ljuddämpade möbler och annat som gör rumsmiljön bra.
Jag visar hänsyn och är trevlig när lärare och elever pratar.
Arbetsmiljön är neutral så att jag får arbetsro.
Att det är rent och snyggt.
Tillräckligt stora klassrum så att allt ryms bra utan att det blir rörigt.
Möbler som är bra för oss som ska arbeta hela skoldagen.
Det här är viktigt för att min skolgård och
utomhusmiljö ska vara bra för mig:

Många vuxna ute.
Saker man kan göra ute exempelvis rastkul (aktiviteter ledda av vuxna) alla raster.
Att barnen inte bråkar med varandra att vi leker tillsammans.
Staket eller annat som visar gränserna till skolgården.
Det ska vara rent.
Att jag och alla andra på skolan är rädd om utemiljön så saker får vara hela och fungera.
Att RASTKUL även kan ha lekar för äldre barn.
Att det är ordning.

Övrigt som är viktigt för mig i skolan:

Att man får ha olika ämnen i skolan. Slöjd är roligt.
Att jag har en bra klass och att alla respekterar varandra och visar hänsyn till att vi är olika.
Att arbeta med att vi är alla olika – regnbågsvecka.
Att ha roliga lektioner i skolan, då är det roligare att lära sig.

