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Uppsala, oktober 2017

Det här vill Uppsalas femmor ändra på
Under tre veckor i början av höstterminen 2017 genomförde BOiU klassbesök i årskurs 5 på
sexton skolor runt om i Uppsala kommun. Totalt träffade vi cirka sexhundrasjuttio elever.
Under klassbesöket diskuterade vi barnkonventionen och genomförde påverkansövningar.
Övningarna bestod i att eleverna fick skriva ned sina åsikter och förslag till förbättringar på
fem stora papper med rubrikerna Trafik, Uppsala – där jag bor, Trygghet, Fritid och Skolan.
Sedan fick de rösta på de förslag eller uppfattningar som kommit fram. Varje elev hade fem
röster att fördela helt efter egen åsikt och röstade individuellt. Vi berättade sedan för eleverna
att vi vidarebefordrar de synpunkter och förslag som fått flest röster till politiker och andra
berörda parter i Uppsala kommun.
Nedan finns samtliga framröstade synpunkter från alla de skolor vi besökte. Dels visas de
synpunkter och förslag som fått flest röster i respektive klass på en skola. Dels visas under
rubriken Övrigt/generellt, det som lyfts ofta sett över en hel skola. För de skolor där det endast
finns en klass 5 utgår denna uppdelning.

Generellt för alla skolor
•
•
•
•
•
•

Mer bussar och gratis för alla barn/skolbuss, byt tillbaka till det gamla busslinjenätet
Fler lekparker, särskilt för större barn (12 år upp)
Att det ska byggas mindre – det förstör naturen
Mer poliser/säkerhetsvakter kring stationen och centrala Uppsala om kvällarna
Mer trafikljus och övergångsställen
Fler fotbollsplaner – särskilt konstgräs

BOiU arbetar för att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och att alla barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället.
Detta gör vi genom att ge stöd och råd, informera, påverka och stärka barns och ungas röster. Vi är en ideell förening som funnits sedan 1988.

•
•
•
•
•
•
•
•

Bättre skolmat, möjligheten att påverka vilken typ av mat som serveras
Använda mobiler på rasten
Mer gatlyktor
Kortare skoldagar/ börja senare
Fler badhus/simhallar
Farthinder och gupp vid skolor
Sänk priset på elbilar
Läxhjälp i skolan

Otrygga områden
•
•
•
•
•
•
•
•

Stenhagen Otryggt vid kiosken och pizzerian (Kareems kolgrill/kiosken)
Bandstolsvägen
Gottsunda centrum
Kring ICA Sävja
Backen nära Brandbilsparken (Nåntuna)
Centralen
Flogsta
Tunneln vid Uppsala musikklasser

Klassernas topplistor
Johannesbäcksskolan 5
•
•

Vill ha mer idrott i skolan
Uttrycker att tjejer har mindre rättigheter i fotboll än killar

Johannesbäcksskolan 5a
•
•
•

Vill inte att det ska byggas lägenheter vid Fyrislandsgatan
Tjejer och killar kan inte vara med varandra, för vi är i samma kön/ha möte med hela
klassen (kommentar: oklart vad detta innebär. Återkopplat till klasslärare)
Vill ha kvar tunneln till Årsta

Johannesbäcksskolan övrigt/generellt
•
•
•
•

Mer grönområden och parker
Mer trafikljus och övergångsställen
Större arena
Folk kör för fort utanför skolan

Almtunaskolanskolan 5a
•
•
•

Vill kunna gå till Österängen på rasten
Vill använda mobilerna på rasten
Vill ha fler platser med gräs och träd

Almtunaskolanskolan 5b
•
•
•

Vill ha gratis kollektivtrafik för dem under 15 år
Vill att det ska vara tryggare att vara ute på natten
Vill ha fler lekparker för äldre barn

Almtunaskolanskolan 5c
•
•
•

Vill ha fler säkerhetsvakter när det blir mörkt
Vill att alla barn ska ha rätt till busskort
Vill ha ett nytt övergångsställe vid Österängsvägen

Övrigt/generellt Almtunaskolan
•
•
•
•
•
•
•

Mer grönområden och parker
Sluta bygga så mycket
Tunnelbana/Spårvagn
Fålhagen – mer gräs och träd + konstgräsplaner
Bättre skolmat
Få gå kvar i 6:an på Almtunaskolan
Fler parker/lekparker för äldre barn

Uppsala musikklasser 5a
•
•
•

Vill att det ska byggas mindre på åkrarna
Vill ha bättre skolmat
Vill att alla ska få busskort, även de som bor lite för ”nära”

Uppsala musikklasser 5 b
•
•

Vill inte att det ska byggas i Äppellunden
Vill ha fler sopkorgar och miljöcenter i Uppsala

Övrigt/generellt Uppsala musikklasser
•
•
•
•
•
•

Mer hopparker som Airhop
Gratis fritidsaktiviteter
Öppna poolen på skolan
Busshållplats vid Bonäsvägen
Fler övergångsställen
Sluta tidigare

Fredrika Bremerskolan 5a
•
•
•
•

Vill ha en hund till klassen
Vill ha fler och bättre fotbollsplaner
Vill ha färre läxor
Vill åka gratis buss om de bor långt bort

Fredrika Bremerskolan 5b
•

Vill ha inga läxor

•
•

Vill använda mobiltelefonerna på rasten
Vill ha ett övergångsställe vid parkeringen och färre buskar

Nåntunaskolan
•
•
•

Förändra skolmaten
Vill ha ett nöjesfält/tivoli
Vissa områden är otrygga

Uppsala enskilda skola
•
•
•

Vill ha kortare skoldagar
Vill ha ett gymnastikhus dit alla kan gå när de vill
Tycker att det är otryggt att duscha inför andra, vill ha draperi mellan duscharna

Växthusets skola 5a
•
•

Vill ha konstgräs på grusplanen
Vill bygga ut Gottsundabadet och ha fler vattenrutschkanor

Växthusets skola 5b
•
•
•

Vill använda mobiler på rasterna
Vill ha konstgräs på skolan
Vill ha möjligheten att välja skolmat 1-2 ggr/månad

Övrigt/generellt Växthusets skola
•
•
•

Bättre skolmat/mer valmöjligheter och chans att påverka
Sjuksköterskan ska vara där alla dagar i veckan
Konstgräsplan

Skuttunge skola
•
•
•

Vill ha en BMX-bana i Skuttunge
Vill ha en Kina-gunga på skolgården
Vill att bussarna ska köra mer försiktigt och komma i tid

Liljeforsskolan 5a
•
•
•

Vill börja kl. 06.00 och sluta kl 12.00
Vill ha mer simning under skoltid
Vill ha skolbuss

Liljeforsskolan 5b
•
•

Vill ha mobilerna på rasten
Vill ha husdjur i klassen

Generellt Liljeforsskolan
•
•
•

Kortare skoldagar/ändrade tider
Vara inne på rasten
Använda mobiler på rasten

•
•

Skolbuss
Husdjur i klassen

Lilla Valsätraskolan 5a
•
•

Vill ha bättre skolmat, några specifikt mindre av en viss sort
Vill ha skolbuss

Lilla Valsätraskolan 5b
•
•

Vill ha längre idrottslektioner
Vill ha ökad trygghet vid Bandstolsvägen och Gottsunda centrum

Lilla Valsätraskolan 5c
•
•

Vill inte ha läxor
Vill byta tillbaka till de gamla busstiderna

Övrigt/generellt Lilla Valsätraskolan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bättre skolmat
Fler rödljus/trafikljus vid övergångsställen
McDonalds i Gottsunda
Renare bussar
Vill ha ökad trygghet kring Bandstolsvägen och Gottsunda centrum
Mer natur – färre höghus
Renare toaletter
Gratis skolbuss till skolan
Renare och gratis offentliga toaletter

Ångelstaskolan 5a
•
•
•

Vill att det ska byggas mindre så att skog, åkrar och fina parker inte förstörs
Vill ha mindre ris och potatis i skolan och större tacobröd
Vill ha roligare skolgård

Ångelstaskolan 5b
•
•
•

Vill ha musik under lektionstid för koncentrationens skull (hörlurar)
Vill ha kortare skoldag
Vill ha kvar tunneln vid Årsta

Övrigt/generellt Ångelstaskolan
•
•
•
•
•
•

Försöka gå/cykla mer
Mer gräsplaner
Bredare väg vid utkanten av Lindbacken
Fler lekplatser för äldre barn
Att det ska byggas mindre
Bättre skolmat

Östra Stenhagenskolan 5a

•
•
•

Vill ha ett badhus i Stenhagen
Vill ha ett stall i Stenhagen
Tycker att det är otryggt vid kiosken och pizzerian, några förslag på att ta bort kiosken

Östra Stenhagenskolan 5b
•
•

Tycker att det är otryggt vid kiosken (Kareems kolgrill/kiosken), bör stängas ned eller
ha vakter
Vill ha roligare skolgård

Övrigt/generellt Östra Stenhagenskolan
•
•
•
•

Otryggt vid kiosken och pizzerian (Kareems kolgrill/kiosken)
Bättre skolgård
Bättre skolmat
Max hamburgare i Stenhagen centrum

Bergaskolan 5a
•
•

Vill ha konstgräs på fotbollsplanen
Vill ha fräschare duschar och omklädningsrum

Bergaskolan 5b
•
•
•

Tycker att rökning och tobak bör vara olagligt
Vill ha bättre skolmat
Tycker att elbilar bör vara billigare

Övrigt/generellt Bergaskolan
•
•
•
•
•
•
•

Fler fartkontroller
Fler lärare på rasterna
Fler & säkrare övergångsställen
Byt tillbaka till det gamla UL busslinjenätet
Längre idrottslektioner
Fler pooler
Längre lov/helg

Uppsala Waldorfskola klass 4-5
•
•

Vill ha bättre skolmat
Vill ha en alkoholfri stad

Övrigt/generellt Upsala Waldorfskola
•
•
•
•

Coolare lekparker med linbanor, tunnlar och studsmattor
Lekparker för äldre barn
Gratis buss för alla samt återinföra de gamla busslinjerna
Fler grönområden

Vattholma skola 5a
•

Vill ha gräs på fotbollsplanen

•

Vill ha en klättervägg i Vattholma

Vattholma skola 5b
•
•

Vill ha mer idrott
Vill inte ha några läxor

Övrigt/generellt Vattholma skola
•
•
•
•

Fler lekplatser
Fler övergångsställen och farthinder (Blästerv., Bruksförvaltarv.) Björnstigen har dålig
uppsikt över bilarna
Möjlighet att påverka skolmaten
Barn/alla under 16 år ska få åka buss gratis

Börje skola
•
•

Vill ha längre sommarlov
Vill ha en cykelväg till Börje skola

