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Barn – och utbildningsförvaltningen
Vallsjöskolan
Bitr. rektor Lina Gustafsson 0382-152 89
lina.gustafsson1@savsjo.se

Elevråd åk 4-6
Närvarande: Adrian, Drilon, Moa, Antonia, Alida, Moa, Amanda, Filip, Theo, Zelda, Hugo,
Ronni, och Lina

Raster:
Vissa lärare går ifrån ibland på rasten när man är ledsen. Vi önskar nya nät till fotbollsmålenmen det är barn som klättrar i näten också! Vi önskar riktiga fotbollar! Och linbana…. OBS!
Gungorna gnisslar fortfarande och oljan verkar rinna ut när det regnar! Lina anmäler!
En del önskar fler fotbollsmål!
Övrigt!
När kommer det en brandövning? Vilken väg ska vi gå ut? Ska vi gå brandtrappan då?
Vi saknar bussvakterna de är inte alltid någon vuxen vid busshållplatsen.
Trollskog och gräsplan… Vi tycker att nån måste ta tag i detta nu!!
Vi känner att det är dåligt nätverk ibland!
Sedan pratade vi även om skollagen!
Alla barn ska ha möjlighet att lära sig så mycket som möjligt och bli så bra som de kan i
skolan.
Känner ni att ni får den hjälp ni behöver? Ja, oftast, om jag inte förstår räcker jag upp handen
och då får jag hjälp, ibland känner jag att fröken blir arg eller irriterad när jag inte förstår. Andra
elever kan också bli irriterade om man inte hört vad läraren sagt.
Barn som har svårigheter ska få hjälp så de kan klara så mycket som möjligt ändå. De som har
svårt att koncentrera sig kan få en skärm, en del tycker det är bra andra inte… lyssna på musik,
man kan få ”fippla med något” .
Vi gör alltså mycket bra på Vallsjö men vi vuxna kan också bli bättre på att faktiskt lyssna på
elevers åsikter. Elever som inte förstår första gången får ofta vänta länge på hjälp när läraren går
runt till en o en och förklarar vore bra om läraren förklarar enklare och snabbare då. Önskar att
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man går igenom läxan mer! Svårt å sitta hemma o inte förstå vad man ska göra. När man gör
läxor vill man ha svar på dem hur det har gått o så. Ibland rättas dem inte alls eller får man ingen
återkoppling.
Barn som har lätt att klara skolans mål ska utmanas och uppmuntras att klara ännu mer! En
del får sitta med Ipads, extra uppgifter. ”I matte kan vi få svårare uppgifter men i religion är det
bara sådant som vi redan kan! ”
Man kan ofta få sitta och vänta länge när man är klar.
Vi önskar att vi fick lite roligare lektioner i matte framförallt, nu är det mest jobba i boken. Man
kan till exempel kasta boll med multiplikationstabellen!  Mattemästaren var roligt!

Vid pennan// Biträdande rektor Lina Gustafsson
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