Vad är viktigt i en bra skola? Öhemsskolan fsk-åk 3
Fsk
•

I en bra skola är kompisar snälla mot varandra. Skolan ska vara fin, med olika nya
saker. Det är viktigt med en bra utemiljö.

Åk 1
•
•
•
•
•
•

Man ska inte retas, man ska vara snäll och inte säga nej till den som vill leka.
Lära sig det man vill och behöver.
Ordning på lektionerna, lagom stränga lärare som håller koll på om barnen behöver
hjälp.
Ge arbetsro, barn och vuxna ska använda en låg volym när de pratar. Eleverna ska
lyssna på lärarna och tvärtom.
Snyggt, prydligt och färgglatt både inne och ute. Fina bilder som barnen har gjort. Ta
upp kläder och skräp.
Man ska använda leksaker på rätt sätt. Rusta upp lekparker med roligare
klätterställningar. Många röda cyklar, trädkojor, gräs på fotbollsplaner och lagom
höga basketkorgar.

Åk 2
För att barnen ska trivas: Att alla är snälla, att man känner sig trygg och ingen mobbas. Att
man har roligt. Att det är övervåning så att man kan ha en större skola, så att man inte
behöver lämna sina yngre vänner. Skolan ska se trevlig ut med mycket färger. Högtalare i
matsalen med musik.
För att barnen ska lära sig så bra och så mycket som möjligt: Bra lärare som börjar med det
lätta och sen blir det svårare. Man ska vara trygg och det ska vara lugn och ro. Många och
bra böcker. Ett fint och trevligt klassrum. Bra bänkar som inte är för små. Alla har varsin bänk
med förvaring så man slipper dela. Sköna stolar.
Lärare och andra i skolan: Att man får ha samma lärare länge. Vi vill ha bra lärare som kan
mycket, är snälla men stränga när det behövs. Det ska alltid finnas en fröken ute. Det ska
vara nog många fröknar på skolan.
Klassrum och andra rum i skolan: Många och stora rum. Active board i alla klassrum. Stor
gympasal. Eget bibliotek, teaterrum, mysrum och konstateljé. Soffor i klassrummen och
mjuka dynor på stolarna. Lagom lufttemperatur. Alla barn ska få plats. Att det finns
tvättmaskin.
Skolgården och utomhusmiljön: Mycket träd, buskar och gräs. Plats att springa. Fotbollsplan,
klätterställningar, rutschkanor, gungor och hinderbana. Kunna bygga kojor. Mycket
uteleksaker som t ex cyklar och bollar. Skridskobana på vintern. Stor skola med massa

leksaker. Cykelställ till cyklarna så att de inte är i vägen för ex ambulanser och tak för
cyklarna ifall det regnar eller snöar. Land där man kan plantera och odla frukt. Mycket träd
ute. Badhus i närheten. Parkourbana på skolgården.
Åk 3
För att barnen ska trivas: Att ingen är dum, att få känna sig trygg i skolan, mer
prinsessklänningar. Det är viktigt att alla är trevliga med alla, både barn och vuxna.
För att barnen ska lära sig så bra och så mycket som möjligt i skolan: Bra material i skolan så
man kan lära sig, mycket matematikmaterial, nivå-anpassat lärande, arbetsro. Dator till alla
barn. Det är viktigt med lagomstora klasser och lagom många fröknar och magistrar. Vi vill
att våra lärare är utbildade och är både snälla och stränga. Det är viktigt att det finns
speciallärare för de som behöver extra hjälp. Vi tycker att det vore bra om det var samma
person/personer som städade på skolan och att de var där hela dagen. Samma med
vaktmästarna.
Lärare och andra vuxna som jobbar i skolan: Lärare och pedagoger ska vara snälla, inte gnälla
på barnen om barnen gör fel, hjälpa och visa barnen hur de ska göra när de behöver hjälp.
Klassrum och andra rum/lokaler i skolan: Vi tycker att ett enplansskolhus är bäst för då blir
tillgängligheten bra för alla. Hiss måste finnas om huset är i flera plan. Vi tycker att det är
viktigt med en matsal som rymmer alla barn och som inreds trevligt och mysigt. En fullstor
idrottssal med bra och ändamålsenlig utrustning är viktigt som ex nya satsbrädor, mer mjuka
bollar, trampolin, studsmattor. Tillgång och närhet till ett bibliotek, med en bibliotekarie är
viktigt. Likaså närheten till slöjdsalarna. Det ska finnas lokaler som är anpassade till
verksamheten och aktiviteten. Vi önskar att fritids hade egna rum så att man kunde inreda
dem lite mysigt. Klassrummen kan då få vara bara klassrum. Det är viktigt att skolrummen
och fritidsrummen ligger nära varandra.
Skolgården och utemiljön: En lagom stor skolgård är viktig, med olika lekredskap och leksaker
som passar till alla som ex bandymål med nät, mer klättergrejer, bättre låneklubbor,
pariserhjul, hinderbana med hopp, nya fotbollar, fotbollsgräsplan, mer gungor. Det är viktigt
med speciella platser för olika lekar och aktiviteter t ex fotbollsplan, basketplan, bandyplan,
ytor för att hoppa hopprep, köra med cyklar. Olika material på marken tycker vi också är
viktigt som gräs, asfalt, sand, mattor (under klätterställningar).

