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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. 

 

Skolledningarna på de olika skolorna 

• Skolhund för elever med behov av lugn och ro. Läshjälp, ensamma på raster. 

Skåp att förvara väskan i. 

• Kiosk på skolan. Kortare skoldagar   

• Ett café på skolan. Internet / wifi för elever på skolan   

• Skolmat: tacos varannan fredag. Läs- eller skolhund. Inga läxor  

• Få ha mobiler på lunchrasten. Vi vill ha pizza till lunch  

• Godare mat i skolan. Telefoner i skolan  

• Mindre fisk i skolmaten  

• Skönare stolar (till eleverna)  

• Duschdörrar med lås. Skolskåp istället för hyllor  

• Mindre läxor för man ska ha mer fritid till att göra sina fritidsaktiviteter  

• Godare skolmat. Mindre fisk, mer pasta, pannkaka, köttbullar och pizza.  

• Vi vill inte ha läxor på fritiden  

• Telefonruta – en plats på skolan där man får hålla på med mobil, Mjuka stolar 

och massage  

• Bättre skolmat  

• Uppdelade simgrupper – tjejer och killar – i skolan, helkroppsspegel i 

omklädningsrummet  

• Längre raster, mindre läxor  

• Mer utrymme i fritidsklubben (fler rum, det är för många barn, går inte att läsa 

läxor där, trångt, högljutt). Konstgräsplan på A-gården  

• Använda mobilerna på rasterna. Snälla! Vi behöver en rutschkana på 

Kvarngärdesskolan 

• Man får gå och handla på rasterna. Inga gränser! Mer övervakningskameror i 

skolorna!   

• Pizza som skolmat. Säkrare i Gottsunda – mer vakter  

• Större kompisgunga, konstgräs istället för grus, trampfordon  

• Mer poliser i Gottsunda. Mer barnanpassad mat i skolan till exempel mindre 

konstiga grönsaker i maten. Lekplats för äldre barn till exempel parkour 

Gatu- och samhällsmiljönämnden  

• Busslinjerna 6 och 7 stannar inte längre utanför skolan. Otryggt för oss som 

reser. (Johannesbäcksskolan) 

• 10-års åldersgräns på elsparkcyklar  

• Brygga vid Fyrisån   

• Mer miljövänliga fordon, fler soptunnor som man stänger för att skräpet inte ska 

blåsa ut  

Idrotts- och fritidsnämnden  

• Betongpark för bmx och skate i lövstalöt  

• Öppna idrottshallen för spontanidrott på eftermiddagarna när ingen annan är 

där (Bälinge) 

• Fler badhus i Gränby  
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• Fler mountainbikeleder inne i Uppsala/flera hopp till cykel   

Kommunstyrelsen  

• Man ska få äta godis och allt man vill (i skolan), köttfärs och chips till tacos (inte 

köttfärssås), godare skolmat.   

• Godare skolmat. Mindre fisk, mer pasta, pannkaka, köttbullar och pizza.  

• Ett café i Storvreta, MAX i Storvreta  

• Bättre skolmat  

• Uppdelade simgrupper – tjejer och killar – i skolan, helkroppsspegel i 

omklädningsrummet  

• Längre raster, mindre läxor  

• KFC i Uppsala  

• Pizza som skolmat, säkrare i Gottsunda – mer vakter  

• Större kompisgunga, konstgräs istället för grus, trampfordon (Gottsunda) 

• Mer poliser i Gottsunda, mer barnanpassad mat i skolan till exempel mindre 

konstiga grönsaker i maten, lekplats för äldre barn till exempel parkour  

Kulturnämnden  

• Mer utrymme i fritidsklubben (fler rum, det är för många barn, går inte att läsa 

läxor där, trångt, högljutt) (Kvarngärdet) 

Plan- och byggnadsnämnden  

• Sluta bygga så mycket här i Årsta / Gränby. Finns inga gröna ytor, innegårdar 

kvar.  

• Inte flytta Årstahallen  

• Fler soptunnor som man stänger för att inte skräpet ska blåsa ut  

Skolfastigheter  

• Klätterställningar på skolgården. Luftkonditionering i klassrummen så det 

varken blir för varmt eller för kallt. (Johannesbäck) 

• Klätterställning på skolgården, modell parkour (Johannesbäck) 

• Konstgräsplan (Ångelsta) 

• Gör om skolgården: konstgräs på grusplanen, fixa fotbollsplanen. (Berga) 

• Gräs-/konstgräsplan på skolgården (Berga) 

Utbildningsnämnden  

• Skolhund för elever med behov av lugn och ro, läshjälp, ensamma på raster, skåp 

att förvara väskan i  

• Kiosk på skolan, kortare skoldagar  

• Ett café på skolan, internet / wifi för elever på skolan (Bälinge)   

• Skolmat: tacos varannan fredag, läs- eller skolhund, inga läxor (Johannesbäck) 

• Få ha mobiler på lunchrasten, vi vill ha pizza till lunch (Ångelsta)  

• Godare mat i skolan, telefoner i skolan, mindre fisk i skolmaten (Berga)  



 

  

 

• Skönare stolar (till eleverna) (Danmark  

• Duschdörrar med lås, skolskåp istället för hyllor (Järlåsa) 

• Mindre läxor för man ska ha mer fritid till att göra sina fritidsaktiviteter  

• Godare skolmat. Mindre fisk, mer pasta, pannkaka, köttbullar och 

pizza. (Storvreta) 

• Vi vill inte ha läxor på fritiden (Stavby) 

• Telefonruta – en plats på skolan där man får hålla på med mobil, mjuka stolar 

och massage, bättre skolmat (Liljefors) 

• Uppdelade simgrupper – tjejer och killar – i skolan, helkroppsspegel i 

omklädningsrummet, längre raster, mindre läxor  (Gåvsta) 

• Konstgräsplan på A-gården  

• Använda mobilerna på rasterna. Snälla!, vi behöver en rutschkana på skolan, 

man får gå och handla på rasterna. Inga gränser! Mer övervakningskameror i 

skolorna! KFC i Uppsala (Kvarngärdet) 

• Pizza som skolmat, säkrare i Gottsunda – mer vakter, större kompisgunga, 

konstgräs istället för grus, trampfordon, mer poliser i Gottsunda, mer 

barnanpassad mat i skolan till exempel mindre konstiga grönsaker i maten, 

lekplats för äldre barn till exempel parkour (Sunnersta) 


