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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. 

 

Förbättringsförslag från elever i  

årskurs 5 i Uppsala   

Under augusti och början av september besökte vi 14 skolor och träffade runt 640 elever i 

årskurs 5. Vi pratade om barnrätt, delade ut vår barnrättskalender och samlade in 

förbättringsförslag från eleverna.   

Påverkansövningen gick till på följande vis: under rubrikerna Fritiden, Uppsala/Där jag bor, 

Trafiken, Trygghet och Skolan skriver eleverna sina åsikter och förbättringsförslag. Sedan 

fick eleverna rösta fram de viktigaste förslagen från klassen. Vi informerade eleverna om att 

vi vidarebefordrar förslagen till de som bestämmer och har möjlighet att genomföra 

förändringar i Uppsala.   

Förslagen varierar mycket, från konkreta mindre förslag som kanske i första 

hand kan hanteras på de olika skolorna, till större förslag som kräver nya tankebanor och 

omstrukturering. 

Här ser du en sammanställning av de förslag som fick flest röster i varje klass på skolorna. 

Om du har några frågor eller vill se alla förslag som eleverna tog fram är du välkommen att 

höra av dig till oss på BOiU.   
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Bälinge skola 

Klass 5a 

Hamburgare 

Eleverna i klassen vill att det serveras hamburgare till lunch oftare. 

Matbutik i Lövstalöt 

Eleverna vill att det byggs en matbutik i Lövstalöt. 

Klass 5b 

Cykelpark 

Eleverna i klassen vill att det byggs en cykelpark vid Prebendevägen. 

Café vid pizzerian i Bälinge 

Eleverna skulle vilja ha ett café vid pizzerian i Bälinge. 

Klass 5c 

Färre läxor 

Eleverna i klassen vill inte ha några läxor eller färre läxor efter skoltid och hellre fokusera på inlärning 

under skoldagen. 

Bättre cykelväg mellan Bälinge och Uppsala centrum 

Eleverna vill ha bättre och säkrare cykelvägar mellan Bälinge och centrala Uppsala. 
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Björklinge skola 

Klass 5a 

Inga vapen 

Eleverna uttrycker oro över att det finns för många vapen och vill att vapen ska förbjudas i hela 

landet. 

Förbättrad skolmat 

Eleverna vill på många sätt förbättra lunchen som serveras på skolan. De vill bland annat ha färre 

grytor och bättre grönsaker/sallad. 

Klass 5b 

Gräs- eller konstgräsplan på skolan 

Eleverna skriver att de gör illa sig på de grusplan som finns på deras skolgård och vill därför att den 

görs om till en gräs- eller konstgräsplan. 

Sjukhus i Björklinge 

Eleverna skulle vilja ha ett sjukhus i Björklinge. 

Klass 5c 

Färre läxor 

Eleverna i klassen vill inte ha några läxor eller färre läxor efter skoltid och hellre fokusera på inlärning 

under skoldagen. 

Förbättrad skolmat 

Eleverna vill på många sätt förbättra lunchen som serveras på skolan. De vill bland annat ha färre 

grytor och att eleverna ska få ha större inflytande över vilken mat som serveras, till exempel genom 

Elevens val. 
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Danmarks skola 

Polisstation i Funbo 

Eleverna uttrycker oro över att det inte finns några poliser i Funboområdet, och skulle därför vilja ha 

en Närpolisstation i Funbo. 

GC-tunnel under Almtunavägen 

Eleverna vill väldigt gärna att det byggs en gång-och cykeltunnel under Almtunavägen (282) vid Årsta 

vägskäl. 
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Domarringens skola 

Klass 5a 

BMX-park nära skolan 

Eleverna vill mycket gärna ha en park för att cykla med BMX-cyklar nära skolan. 

Avokado i skolan 

Eleverna i klassen vill förbättra skolmaten genom att servera avokado i salladsbaren. 

Klass 5b 

Förbättrad skolmat 

Eleverna skriver att de vill ha bättre skolmat, bland annat genom att det serveras färre grytor. 

Parkourpark 

Eleverna vill väldigt gärna att det byggs en parkourpark på skolgården eller nära skolan, för att man 

ska kunna öva parkour på ett säkert sätt med utrustning ämnad för sporten. 

Klass 5c 

Gräs- eller konstgräsplan på skolan 

Eleverna klagar på att de gör illa sig på de grusplan som finns på deras skolgård och vill därför att den 

görs om till en gräs- eller konstgräsplan. 

Inget mobilförbud i skolan 

Eleverna skriver att de vill avskaffa det mobilförbud som nu råder på skolan. Eleverna menar att 

mobiltelefonerna kan vara ett nyttigt komplement i undervisningen vad gäller att söka efter 

information. 

Klass 5d 

Farthinder vid Bärby hage och på Tunagatan 

Eleverna tycker att bilarna vid Bärby hage och på Tunagatan färdas för fort och vill därför ha 

farthinder där. 

Färre läxor 

Eleverna i klassen vill inte ha några läxor eller ha färre läxor efter skoltid och hellre fokusera på 

inlärning under skoldagen. 

Klass 5e 
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Kostnadsfria eller subventionerade fritidsaktiviteter 

Eleverna tycker att fritidsaktiviteterna i Uppsala (särskilt idrottsaktiviteterna) är för dyra och vill 

därför ha ett ökat antal kostnadsfria eller subventionerade aktiviteter i kommunen. Så att alla barn 

kan delta. 

Bevakade övergångsställen vid övergångsstället vid busshållplatsen Tunabergsallén 

Eleverna vill väldigt gärna att övergångsstället vid bussållplatsen Tunabergsallén görs om till ett 

bevakat övergångsställe, för att det ska vara tryggare för barn att korsa där. 

  



 

  

 

7 
 

Fredrika Bremerskolan 

Klass 5a 

Ökade bidrag till ridskolor 

Eleverna skriver att de vill att kommunen utökar sitt stöd till kommunens ridskolor. 

Fotbollsplan i Ekeby för allmänheten 

Eleverna vill att det byggs en fotbollsplan i Ekeby som inte bokas av olika idrottsklubbar, så att barn 

och unga kan använda den på fritiden. 

Pizza till lunch 

Eleverna vill att det serveras pizza till lunch ett par tillfällen per termin. 

I klass 5a kom två förslag på delad andra plats. 

Klass 5b 

Mobiler på lektionen för att lyssna på musik 

Eleverna vill att det ska vara tillåtet att använda telefonen för att lyssna på musik. 

Fler elbussar 

Eleverna skriver att de vill att fler av bussarna i staden ska vara eldrivna. 
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Johannesbäcksskolan 

Klass 5a 

Fler poliser/ordningsvakter 

Eleverna vill ha fler poliser och/eller ordningsvakter i kommunen, för ökad trygghet. 

Skoluniform 

Eleverna skriver att de vill att det införs skoluniform på skolan. 

Klass 5b 

Brantingstorg 

Många elever i klassen vittnar om att det ofta är stökigt och oroligt på Brantingstorg. Några elever 

nämner att personer sålt droger där, och att man utsatts för knivhot. En elev skriver att hen har blivit 

rånad. Eleverna efterlyser åtgärder för att öka tryggheten där. 

Säkrare gångvägar mellan skolan och Träffis 

Eleverna skriver att det inte är säkert att gå till Träffis, och vill därför ha säkrare gångvägar och 

övergångsställen med trafikljus. 
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Jumkils skola 

Klass 5 

Sätt stoppknapparna längre ner på bussarna 

Eleverna har svårt att nå stoppknapparna på bussarna, och kan ibland som följd av det missa sina 

respektive hållplatser. Därför tycker de att stoppknapparna bör flyttas längre ner, så att även barn 

kan nå dem. 

Tuggummi 

Eleverna skriver att de vill att det ska vara tillåtet att tugga tuggummi i skolan på lektionstid. 
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Lilla Valsätraskolan 

Klass 5a 

Gräs- eller konstgräsplan på skolan 

Eleverna för fram att de gör illa sig på de grusplan som finns på deras skolgård och vill därför att den 

görs om till en gräs- eller konstgräsplan. 

Fler hastighetskameror 

Eleverna vill ha fler hastighetskameror i Uppsala. Särskilt i områden nära skolor. 

Klass 5b 

Senare skolstart 

Eleverna skriver att de gärna vill börja senare om dagarna, för att de ofta är trötta på morgonen. 

Eleverna föreslår att man istället ska ha kortare raster och senare sluttid. 

Övergångsställen vid busshållplatser 

Eleverna tycker att det borde finnas övergångsställen nära alla busshållplatser, för att det ska vara 

tryggt att korsa vägen. 

Klass 5c 

Spaghetti och köttfärssås 

Eleverna vill att det ska serveras spaghetti med köttfärssås till lunch oftare. 

Fler elbilar 

Eleverna vill att det ska finnas fler elbilar på gatorna i Uppsala. 
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Stordammens skola 

Klass 5 

Förbättrad skolmat 

Eleverna vill på många sätt förbättra lunchen som serveras på skolan. De vill bland annat ha färre 

rätter med fisk, bättre salladsbuffé och att eleverna ska få tycka till oftare kring vilken mat som 

serveras, till exempel i form av elevens val eller liknande. 

Färre läxor 

Eleverna vill ha färre läxor efter skoltid, och hellre fokusera på inlärning under skoldagen. 
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Sunnerstaskolan 

Klass 5a 

Gräs- eller konstgräsplaner på skolan 

Eleverna klagar på att de gör illa sig på den grusplan som finns på deras skolgård, och vill därför att 

den görs om till en gräs- eller konstgräsplan. 

Billigare kollektivtrafik för barn och unga 

Eleverna skriver att priserna för kollektivtrafikkort för barn/unga, särskilt fritidsbiljetter, är för höga 

och vill därför att priserna sänks. 

Klass 5b 

Senare skolstart 

Flera elever på skolan skriver att de gärna vill börja senare om dagarna, för att ofta är trötta på 

morgonen. Eleverna föreslår att man ska ha kortare raster och senare sluttid i gengäld för sovmorgon 

en eller ett par gånger i veckan. 

Gräs- eller konstgräsplaner på skolan 

Eleverna klagar på att de gör illa sig på den grusplan som finns på deras skolgård, och vill därför att 

den görs om till en gräs- eller konstgräsplan. 

Klass 5c 

Inget mobilförbud i skolan 

Eleverna vill avskaffa det mobilförbud som nu råder på skolan. De skriver bland annat att 

mobiltelefonerna kan vara ett nyttigt komplement i undervisningen vad gäller att söka efter 

information. 

Möjlighet att träna voltige 

Eleverna vill att det ska finnas fler möjligheter att träna ridsporten Voltige, då Uppsalas enda 

anläggning för sporten enligt eleverna har långa köer vilket gör det svårt att få tid att träna. 

Tiundaskolan 

Klass 5a 

Lekplatser anpassade efter barn i olika åldrar 

Eleverna skriver att lekplatserna i deras bostadsområden inte är anpassade för äldre barn och vill att 

fler lekplatser byggs om så att ”äldre barn också kan ha kul”. 
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Kostnadsfria eller subventionerade fritidsaktiviteter 

Eleverna tycker att fritidsaktiviteterna i Uppsala (särskilt idrottsaktiviteterna) är för dyra och vill 

därför ha ett ökat antal kostnadsfria eller subventionerade aktiviteter i kommunen. Så att alla barn 

kan delta. 

Klass 5b 

Mimmi Ekholms Plats 

Eleverna skriver om att Mimmi Ekholms Plats är väldigt osäker. De skriver att det där finns ”mysko 

gubbar” som försöker prata med dem eller följer efter dem. Eleverna efterlyser åtgärder för att öka 

tryggheten där. 

Fler badhus 

Eleverna vill att det byggs ett till badhus i kommunen. 

Klass 5c 

Längre lunchraster 

Eleverna skriver att de inte har tid att både äta och leka under lunchrasten och skulle därför vilja ha 

längre lunchraster. 

Mer pannkakor 

Eleverna i klassen skriver att de vill att det serveras pannkakor i skolan oftare. 

Klass 5d 

Inga läxor 

Eleverna tycker att skolan ska avklaras på skoltid och tycker därför att man ska avskaffa läxor på 

Tiundaskolan. 

Stoppa säljakten 

Eleverna är förkrossade över att sälar dödas och vill se ett absolut förbud mot säljakt i Sverige. 

Klass 5e 

Inga läxor 

Eleverna tycker att skolan ska avklaras på skoltid och tycker därför att man ska avskaffa läxor på 

Tiundaskolan. 

Inget mobilförbud 

Eleverna vill avskaffa det mobilförbud som nu råder på skolan. Eleverna skriver bland annat att 

mobiltelefonerna kan vara ett nyttigt komplement i undervisningen vad gäller att söka efter 

information. 
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Uppsala Enskilda Skola 

Klass 5 

Bygg ett övergångsställe framför skolan 

Eleverna vill att det byggs ett övergångsställe mellan busshållplatserna framför skolan. 

Senare skolstart 

Eleverna skriver att de gärna vill börja senare om dagarna, för att ofta är trötta på morgonen. De 

föreslår att man istället ska ha kortare raster och senare sluttid. 
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Vattholma skola 

Klass 5 

Pissoarer 

Eleverna vill att skolan ska installera pissoarer på vissa toaletter. 

Lekplatser anpassade efter barn i olika åldrar 

Eleverna skriver att lekplatserna i Vattholma inte är anpassade för äldre barn, och vill att fler 

lekplatser byggs om så att ”äldre barn också kan ha kul”. 
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Årstaskolan 

Klass 5a 

Fler poliser/ordningsvakter 

Eleverna klassen vill ha fler poliser och/eller ordningsvakter i kommunen, för ökad trygghet. 

Baguettebuffé 

Eleverna vill att man har en baguettebuffé till skolmat ibland, som man har på Subway där man får 

välja ett bröd och sätta ihop det till en egen Sub. 

Klass 5b 

Förbättrad skolmat 

Eleverna i klassen är missnöjda med den skolmat som serveras, och vill därför ha bättre skolmat. 

Några av de olika förslag som alla klasser kom på finns längre ner i dokumentet. 

Färre läxor 

Eleverna vill ha inga eller färre läxor i skolan, och istället ha mer fokus på inlärning under skoltid. 

Klass 5c 

Senare skolstart 

Eleverna i klassen är ofta trötta på morgonen, och vill därför ha en senare skolstart (t ex kl. 10:30). 

Istället ska man sluta senare och/eller ha kortare raster. 

Mindre fisk 

Eleverna vill förbättra skolmaten genom att servera mindre fisk. 

 


