Från: Marion Biesbrouck
Skickat: den 9 november 2015 13:24
Till: Viveca Palo
Ämne: Stadsöskolans elever om: Framtidens skola åk 4-6

Hej Viveca, visst ska du ha det här?

Vidarebefordrat brev:
Från: Catharina Essberg <catharina.essberg@skol.lulea.se>
Datum: 9 november 2015 11:47:46 CET
Till: Carina Sammeli <carina.sammeli@skol.lulea.se>
Kopia: Per Lindberg <Per.Lindberg@skol.lulea.se>
Ämne: Framtidens skola åk 4-6

Hej Carina!
Här kommer punkter från elevrådet åk 4-6 Stadsöskolan angående
framtidens skola.
Med vänlig hälsning Catharina Essberg

-

Hur ska de vara på en skola för att elever och lärare ska trivas?
Mindre klasser (Ca 15 st)
Större klassrum
Fler lärare i klassrummet
Snygga lärare
Fina klassrum
Mer raster

-

Hur ska det vara i klassrummet för att man ska lära sig så mycket
som möjligt?
Kunna reglera ljuset i klassrummet
Ljusslingor
Värme sits på stolarna
Bioduk i varje klassrum och helst en Appel -TV istället för aktivboard
Levandeljus
Bra stolar och bord som båda är höj och sänkbara
Whiteboard
Bättre kvalité på pennorna
Alla elever varsin dator – Mac Book air

Bra lärare och fler lärare.
Fler grupprum i anslutning till klassrummen
Många olika läromedel
Soffor, fåtöljer
-

Hur ska andra vuxna och lärare vara som arbetar i skolan?
Snälla
Säga ifrån när någon stör eller gör någoting dumt i
klassrummet/ute/korridoren
Rättvisa lärare
Ganska stränga

-

Hur ska de vara/se ut i andra rum på skolan?
Fräshare toaletter (2-3 gånger städning per dag)
Skohorn i kapprummen
Egna ingångar, kapprum och toaletter
Tvål som luktar gott
På idrotten inge parfym i omklädningsrummen
Mer omklädningsrum på idrotten (varje klass varsitt omklädningsrum)
Raster före idrotten + ombytestid + längre rast efter
Mer plats i korridorerna (nu är det trånga)

-

Hur ska skolgården/utomhusmiljön se ut för att eleverna ska gilla att
vara där?
Ny asfaltering på skolgården
Mer aktiviterer som är spridda runt hela skolan
Fler rastvakter
Skottramp för hockey (flera stycken)
Cykel/skateboard park
Bättre fotbollsplaner
Tennisplan
Få använda idrottshallen på rasterna
Klätterväggar inne och ute
Studsmattor

