Elev evaluering foråret 2014!
Hvad er godt ved min skole, hvad går godt på min skole?
•

•
•
•
•
•

Skolen har to lange frikvarter, som giver mulighed for god leg. Vi har en
god legeplads, med sandkasser, gynger, fodboldbaner, også de grønne
baner. Cykelbanen er god. Dejligt med mooncars. Når det er dårligvejr
må vi være inde i frikvarterene, og bruge gymnastiksalen.
Der er ikke mobning, og opstår der drilleri, bliver der gjort noget med
det samme.
På skolen har vi mange gode venner på tværs af klasser. Vi glæder os
hverdag til at møde vores skolekammerater.
Lærerne er søde og dygtige, vi får en god læring, det er sjovt at lære, vi
har lyst til at komme i skole, vi lærer meget, på en god måde.
Ekspeditionslæring er en god og spændende måde at lære på.
Vi har kun få bøger, men vi har alle en iPad til hver elev, alle fag er på
vores iPad, skolen har mange computere som vi gerne må bruge.
Det er dejligt med morgensamlingen, her får vi meget at vide om mange
forskelige ting.

Hvad er mindre godt ved skolen?
•
•
•
•
•

Flere elever giver udtryk for at det ofte er koldt på skolen.
Det er træls at der så ofte er lus på skolen.
Nogle få af de ældste elever savner deres bøger, frem for iPads.
Flere vil gerne have flere idræts/sportstimer.
Vi vil gerne have flere bænke i skolegården.

Hvad kunne jeg tænke mig anderledes/forandringer?
•
•
•
•
•

Vi kunne ønske os flere puder i morgensamlingssalen, bedre
skolemøbler, flere bløde stole/sofaer.
Vi kunne ønske os en elevkiosk, hvor vi kunne købe mad og frugt.
Det kunne være rart med elevskabe på gangen, hvor man kunne låse
sine ting ind.
Flere og spændende ting til vores legeplads, eks. en svævebane. Flere
lege redskaber.
Et elevråd

Med venlig hilsen
Eleverne på Svenstrup Friskole

☺

