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Vad tycker du är viktigt i en skola för att barnen och eleverna ska trivas?

Att skolan inte är så stor för då trivs man mer och känner alla. Man känner sig
trygg på en liten skola.
Att det är bra skolmat.
Det ska vara lugnt och man ska ha arbetsro.
Det ska vara en rolig skolgård.
Det ska inte vara bråkigt.
Alla får vara med och leka. Att man har kompisar. Att alla är snälla. Att man har
kul i skolan.
Att alla är välkomna att vara med oavsett vilket land man kommer ifrån.
Att det är bra lärare och annan personal.
Att ingen är utanför eller mobbad.
Att lärarna bryr sig om eleverna och gör något om någon är utanför eller
mobbad.
Att man känner att man lär sig något.
Att det ska vara bra stolar och bänkar.
Att det ska finnas leksaker och andra saker att göra på rasterna.

Vad tycker du är viktigt i en bra skola för att eleverna ska lära sig så bra och
mycket som möjligt i skolan?
Sköna stolar.
Bra lärare.
Bra arbetsro.
Bra arbetsmaterial och läromedel.
Att det finns någon som kan hjälpa en om man behöver hjälp t.ex. i matten.
Att det finns en extra lärare för de som har det svårt i skolan.
Att det är en liten klass.
Att lärarna ska förklara så att man förstår vad man ska göra.
Man får mer hjälp om man går i en liten skola.
Att eleverna lyssnar på lärarna.
Att man kan dela upp sig i huset t.ex. när det är grupparbeten.
Det är viktigt att lärarna vet vad de ska lära eleverna.
Att det är ordning och reda på lektionerna och på rasterna.
Utvecklingssamtalen är viktiga så man kan säga om det är nått man vill fördjupa
sig i eller lära sig mer om eller vill ha hjälp med.
Att man har matro.
Vad tycker du är viktigt i en bra skola när det handlar om lärare och andra
vuxna som jobbar i skolan?
Att man har en liten skola för då är det lättare för vuxna att se om det är någon
som blir retad.
Att de vuxna ska vara snälla.
Att de ska vara trevliga.

Att man ska känna sig trygg med lärarna och andra vuxna så att man våga
berätta om det är något man vill.
Att läraren kan det dom undervisar om.
Att de vuxna ska lyssna på eleverna.
Att lärarna ska förstå att eleverna kan tycka att ämnen är svåra så man inte
pressar eleverna för hårt.
Att om man behöver hjälp så ska läraren inte säga svaret utan hjälpa en att
tänka själv.
Att lärarna ser till att alla barnen har det bra i skolan.
Att det är bra lokalvårdare som inte slarvar.
Vad är viktigt i en bra skola när du tänker på klassrum och andra rum i
skolan?
Fräscha toaletter.
Att det är rent på och under borden i matsalen.
Att det ska vara ordning och reda i klassrum och korridorer.
Att klassrummen är bra konstruerade så att de är lagom stora och att alla ser.
Att det är städat och inget klotter. Att alla är rädda om skolans saker.
Att det är bra och täta fönster och att det är lagom varmt.
Att man kan sitta bra i stolar och bänkar.
Att man har någonstans att förvara sina saker som är tillräckligt stora.
Vad är viktigt i en bra skola när du tänker på skolgården och utomhusmiljön?
Att det finns saker att göra på rasterna.
Att det finns en fotbollsplan.
Att det finns en backe att åka madrass i.
Att man har ett speciellt ställe där man kan ha snöbollskrig.

Att det är bra inhägnat runt skolgården och bra fotbollsmål.
Att inte skolgården är för liten.
Att man har någonstans där man kan bygga saker på vintern.
Tips och idéer till dom som bestämmer över skolan i Luleå
Lägg inte ner Kyrkbyskolan för den är bäst. Den är inte stökig, vi har roligt här.
Det är bra lärare på Kyrkbyskolan därför är den bra. Vi känner varandra och är
trygga här.
Det är inte bättre att bygga större skolor för att då blir det så många elever som
inte känner varandra.
Det ska inte finnas såna som retar andra.

