Vad är viktigt i en bra skola? Mariebergsskolan
Åk 1-2
För att eleverna ska trivas: Det är viktigt med arbetsro och att man lyssnar på pedagogerna.
Alla måste vara snälla mot varandra och alla ska ha någon att vara med. Matro i matsalen.
Vara vänliga om någon kommer ny. Hjälpa varandra. Ingen ska slåss och fröknar hjälper till
om det blir bråk.
För att eleverna ska lära sig så bra och så mycket som möjligt i skolan: Man ska passa tider
och använda arbetspasset till att lära sig. Viktigt att lyssna och vara tyst. Det ska vara rent
och fint och alla elever ska ha en egen bänk.
Lärare och andra vuxna som jobbar i skolan: Barnen och vuxna ska vara snälla mot varandra.
Viktigt att vara stränga när det behövs.
Klassrum och andra lokaler i skolan: Större klassrum så att alla ryms. Vi vill ha byggrum,
lekrum och målarrum.
Skolgården och utomhusmiljön: Vi vill ha klätterställningar, gungor, rep att hänga i och
klättervägg.
Åk 3
För att eleverna ska trivas: Det är viktigt med arbetsro, att man har någon att vara med,
snälla kompisar och att man inte behöver vara rädd.
För att eleverna ska lära sig så bra och så mycket som möjligt i skolan: Man måste lyssna,
inte flamsa. Det är viktigt att man jobbar och gör sitt bästa, fokuserar och lyssnar på fröken.
Lektionerna ska vara bra. Det är bra om man gillar maten och att man är glad.
Lärare och andra vuxna som jobbar i skolan: Det ska vara snälla, inte sura, vuxna som är
bestämda och tydliga med tydliga regler.
Klassrum och andra lokaler i skolan: Det är bra med många klassrum, heltäckningsmattor
och sköna stolar. Fina väggar, stort fritids, fräscha toaletter, bra belysning, grupprum, lugna
rum, stor sporthall.
Skolgården och utomhusmiljön: Bra lekplatser, studsmatta, linbana, hockeyplan, klättervägg,
bra klättersaker, flera stora kompisgungor, tennisbana, karuseller och utomhusgym.

