Sammanställning Kulturinspirationsdag Centralskolan 140306 - Elevers svar
Detta är kultur för oss:
Dans, musik, gitarr, sång, ridning
Musik, teater, dans, litteratur, konst skapande (kreativitet), kultur i ett samhälle (ett levnadssätt).
Dans, musik, teater, litteratur, religion och traditioner, poesi, konst, utseende, sport
Hur barn och vuxna jämförs olika.
Musik, dans, teater, musikaler och visfestivalen i Fors.

Dessa kulturverksamheter skulle vi vilja ha mer av i skolan:
Cirkus, ridning
Få in mer musik/kultur i undervisning. Mer samhällskunskap och förståelse för andra kulturer, men inte exkludera den
egna.
Drama och teater. Dans. Fler friluftsdagar.
Tema med religion.
Testa på olika instrument. Träffa en artist och testa de instrumentet som artisten spelar.

På vilket sätt har vi inflytande på vår skola / i vår kommun idag?
Elevråd, klassråd, matråd, fritidsråd
Skolråd, ungdomsrådet som är på G. Börjar få bättre kontakt med de styrande politikerna.
Klass och elevråd.
Vi får framkalla våran röst (lite). Vi får yttra oss genom elevråd!
Vi får inflytande genom elevråd och klassråd.

Hur fungerar våra elev- och klassråd idag? Bra eller dåligt?
Bra!
Hyfsat. Vi är trötta på att bli hänvisade till andra hela tiden. Personal negativ.
Bra för det mesta. Saker som ej kräver så mycket pengar fixas, det andra blir det nästan aldrig något av.
Vi har för lite elevråd.
Det fungerar väldigt bra för att vi får det mesta vi ber om och tar upp på elevråd och klassråd.

Om vi skulle bestämma i kommunen så skulle vi göra detta:
Åka skidor med buss
Kämpa för bättre bussförbindelser Norra – Södra. Fler utbildade kommunala vikarier (!!!)
Mer aktiviteter och sporter efter skolan. Mer teater i skolan. Tex låta dansen i Sälen vara kvar!!! Mer friluftsdagar.
Fixa att skolorna får bättre skolgård. Låta eleverna framstå mer på prao.
Förbättra skolmaten, speciellt potatisen, och få fräschare och större toaletter.

Hur kan barns och ungas delaktighet och inflytande utökas i vår kommun / i vår skola?
Hjälp av lärare
Mer info om hur man kan göra.
En ungdomspolitiker (post på kommunen som har direktkontakt med ungdomar. Gärna ung).
Man kan ha en eller två representanter från varje skola, och så kan man ha möte kanske en gång i månaden och
diskutera olika frågor.
Att barn och ungdomar får mer prao.
Det funkar bra tycker vi.
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