Till nämnden Svenska rum

20.12.2021

Utlåtandet av elevrådet i Bemböle skola, angående skolans eventuella nedläggning
Elevrådets möte hölls den 20 december kl. 9.55-10.40.
Närvarande: Thelma Turku (åk1), Lianna Viisola (åk1), Vincent Palmgren (åk2), Vera
Carstens (åk 2), Robin Grandell (åk 3), Sanni Kiuru (åk 3), Aava Viisola (åk 4), Inka
Abrahamsson (åk 4)
Handledande lärare: Ann-Cathrine Ahlroos (klasslärare för åk 1-2)
Eleverna har diskuterat en eventuell stängning av skolan i klasserna och elevrådet har
sammanställt åsikterna.
Elevrådet röstade för förslag 2, att skolan skulle fortsätta som nu, men även förslag 3
passar, alltså att man utökar elevantalet och upptagningsområdet. Vi har ett ledigt klassrum,
eller två, så plats finns.
Elevrådet anser inte att matsituationen är ett problem. Att äta i klassen kan vara både mysigt
och skönt. Mathjälparna ansvarar för en del av förberedandet av matsituationen och hjälper
även till att städa efter och föra disk till köket. Man lär sig att vara delaktig i lunchen.
Mathjälparna byts varje vecka.
Gymnastiken har fungerat bra. Året är indelat i perioder där det blir en bra och naturlig
variation. Eleverna anser inte att det är jobbigt att åka i väg med bussen till Lagstad.

Positiva saker med Bemböle skola:
-

Vi har ordning och reda i vår skola.

-

Man känner sig välkommen när man kommer in.

-

Man går i samma skola som syskonen.

-

Skolbyggnaden är frisk, fin och gammal. Vår skola har en fin historia.

-

Vi har rymliga klasser och en fin bibba.

-

Vi har bra lektioner och trevliga lärare.

-

Vi får stöd och hjälp genast då vi behöver.

-

Det är lugnt och tyst. En stor skola känns skrämmande för en del barn.

-

Vi är oroliga för att inte få gå i samma klass som våra nuvarande klasskompisar om
skolan stängs.

-

Många av oss har kort väg till skolan, så de flesta får längre skolväg om skolan
stängs. Skolvägen är trygg och bra just nu när Bemböle och Fallåker fått fina nya
trafikljus och övergångar.

-

Vi har en trygg, liten skola där man får vara sig själv. Alla barn blir sedda och ingen
blir utanför. Kompisarna finns här runt omkring. Alla har kompisar och alla känner
alla.

-

Det är roligt att leka med både yngre och äldre barn. Vår gårdsplan är stor och
varierande med tydliga gränser. Vi har fotbollsmatcher, kavaletthindertävlingar och
träningar under rasterna och kojbygge med elever från olika klasser. Alla barn hittar
något roligt att göra under rasterna och kompisbänken hjälper dem som inte genast
hittar på något.

Negativa saker med Bemböle skola:
-

Vi saknar åk 5 och åk 6.

-

Vi blir oroliga av att våra skola är nedläggningshotad.

-

Tamburen kan vara lite trång, men vi kan komma in i turer.

