
Almunge skola Tankesmedja 20171012 

Syfte: Att elever, föräldrar och personal ska få tänka fritt framåt kring några av 
skolans utvecklingsområden 

Utvärdering 
Jättebra samtal 
TACK! 
Kommer gärna nästa gång! 
Det var jättetrevligt 
Roligt! 
Väldigt bra initiativ av skolan: Bra format: Trevligt. 
Bra upplägg med stationerna 
Bra frågor 
Roligt Bra roligt och superkul 
Giod frukt 
Bra 
Bra att man fick vara med och påverka 
Det var roligt att vara här 
Bra 
Intressant 
Duktiga elver! 

Bra att lära känna varandra-lärare-förälder-elev 
Givande samtal 
Lyckat format 
FLER SMEDJOR TACK! 
Mycket trevligt och givande! 
Väckte många nya tankar 
God frukt 
Roligt! 
 
Givande 

Roligt 
Vill ha en till tankesmedja 
Lärorikt 
Jag vill gärna komma huít igen 
Superroligt 
Lärorikt 
Jättetrevligt! 
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Att vara en god läsare är viktigt det vet vi. Hur kan vi tillsammans lyckas 
med att få fler att läsa mera och hur kan vi få fler att också vilja läsa? 
Ladda på med idéer! 
 

Intressanta ämnen att läsa om. 
Tidningar 
Boktips gjorda av elever uppsatta i matsalen tex 
Tidningstips-serier 
Ta hjälp av bibliotekarien 
Författarbesök 
Högläsning 
Boksamtal/tips med bibliotekarien 
Inspiration/föreläsningar som lockar olika åldrar 
Lyssna och läsa samtidigt (boken i örat) 
Tipspromenader 
Inbjudande läshörnor (Saccosäckar) Vida Akropolis eller i klassrummen) 

Skriva egna recensioner regelbundet 
Gemensamma läsmål med belöningar 
Synliggöra hur mycket klassen läser ihop 
Använda läslovet till t.ex. läsbingo 
Läsa bok, se filmen samtala 
De äldre läser för de yngre 
Intervjua eleveran om deras intressen och fixa fram böcker kring temat 
Mysiga tysta läsrum 
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Digital kunskap- vad är egentligen det? Vad är det vi behöver kunna idag 
och i framtiden när det gäller IT tänker ni? Hur kan vuxenvärlden vara ett 
stöd för de unga? 
 

Använda IT som verktyg 
att tänka kritiskt/kritiskt granska information 
Att vuxna hänger med 
Lära sig Officepaketet 
Lära sig hur man mejlar, bifogar mm 
Prata om att allt förändras och de tekniska möjligheterna 
Prata/resonera om säkerhet vid användandet av Internet 
Prata om hur man gör när man Googlar-vilka resultat som är bästa annonser mmm 
Hur man kommunicerar schyst med andra på nätet 
Hur gör vi med problemet att alla sitter klistrade vid sina mobiler? Bra i 4-5;an att man inte har 
mobilerna dagtid 
(Vi tycker även 6:orna skulle ha det mobilfritt) 
Begränsa och släppa in. 

Appar som också kräver/bjuder in till rörelse 
De vuxna behöver ha bättre koll på vad som flödar in. Hålla åldersgränser mm 
Lektioner där man jobbar med ren datakunskap 

Entillendatorer behövs flera 
PP ger stöd till muntliga presentationer 
Användas till rätt saker 
Inga mobiler när man äter 
Ett eget ämne 
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Det yttre - skolgården är en viktig del av skolans miljö både för lek och 
lärande. Är det här en miljö för alla? Hur kan vi utveckal den 
tillsammans? Ladda med idéer  
 

Inte så mycket att göra på den nedre delen kring högstadiet- Men man leker och för sig ändå… 
Det pratades förut om lekhus på gården f-5 var tog de vägen? 
Önskemål om en riktig fotbollsplanmed fasta mål uppe på gården med ett högt nät ute mot vägen 
Detta kan också ge mer plats vid tallarna för annan lek där det idag spelas fotboll 
Fler bollplank 
Fotbollsplan som kan användas av alla 
is vintertid Kanske kan föräldrar bidra här? 
Railpark för bl.a. kickbikes 
Belysningen behöver ses över vinter tid: Ledlampor så vi kan vara ute större del av dygnet 
Fler platser att kunna sitta ute vid, utegrupper med t.ex. tak (Se Österbys skolgård som exempel) Då 
kanske fler äldre kommer ut 
Något mera ställe med tak så man kan leka ute när det regnar 
Ingen telefon på rasten 

Mer saker vid Akropolis (på baksidfan) 
Klätterstång 
Buskar 

Odlingsplätt 
Fler gungor/gungbrädor 
Aktivitetsbana 
blandade åldrar i utomhusaktiviteter 
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Att flera elever än i dag ska ha godkänt i alla ämnen när de går ut 9:an är 
ett av skolans prioriterade områden.  Vilka idéer har ni till oss som jobbar i 
skolan som skulle kunna hjälpa fler att nå det målet? 
 

Kunskaper, förmågor och färdigheter kopplade till framtida yrkesval. Hitta motivationen i vad som är 
viktigt 
Att föräldrar pratar positivt om skolan och vikten av den 
Att som elev känna att lärarna tror på en att man får förtroende 
Variation, nyfikenhet 
Profil 
Lära tillsammans med en kompis 

Närvaro 

En verksamhet som lockar 
Lära sig genom film 
Hitta olika sätt/variation 
Höga förväntningar 
Veta vad man ska kunna 
Alla ska känna sig trygga 
Vuxna ute i korridoren 
Olika positiva tillrop 
KiVa 
Rastvakt 

Olika lärstilar 
Vårdnadhavare och pedagoger överens om vilka strukturer som behövs för lärande 
Träna i att ta eget ansvar 
Studieteknik 
Alla vuxna/olika yrkesroller kan bidra till att skapa goda lärmiljöer 
Schemalagd läxhjälp 
Våga ställa krav på eleverna 
Progression i läxandet 
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Klotterplanket; idéer kring annat än det vi tagit upp idag emottages 
också tacksamt! 
Alla har en fadder 
Se över inomhusmiljöerna 
Uppsla schacksällskap kan komma hit 
”Lösning för nätproblem: En som går i 4:an ska inte springa omkring med en Iphone 7 som kostar 
10000 kr” Samuel J 9B 
Skapa framtidsplaner-besök företag och universitetet 

Våga satsa brett på IT 
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Skolan arbetar medvetet och strukturerat (KIVA) för att alla ska ha det 
bra och mot mobbning. Det som är svårast att komma åt är det som sker på 
nätet. Vad behöver vi veta mera om? Hur kan vi tillsammans jobba för att 
stoppa kränkningar på nätet?  

 
Temadagar rollspel lektioner-KiVa 
Lära sig hantera 
Lärare och föräldrar behöver bli bättre på sociala medier 
Nätcoach på skolan 
En återkommande lektion om hur man beter sig på nätet 
Om man vet vem-blanda in föräldrarna 
Utbilda föräldrar 
Privata konton 
Skolan bjuder in personer som pratar om konsekvenser  
Diskutera mycket i skolan om vad som sker på nätet och hur man beter sig mot varandra 
Föräldrarna vill vara delaktiga i barnens sociala liv så att de kan hjälpa dem 
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Skolan ligger mitt i byn, hur kan vi samverka med bygden på flera sätt 
än idag? Ladda på med idéer! 
Reklamskyltar 
Öppet hus 
Företagare/lokala förmågor kan presentera sig 

Det vore bra med olika kontakter i bygden 
Öppna skolans lokaler hyra ut ännu mera 
Studiebesök i lokala verksamheter 
Föräldrar och elever deltar i omvårdnaden om utemiljön 
Någon som vet mycket om bygden skulle kunna komma och berätta om bygdens historia och närmiljö 
Samarbete med idrottsföreningar 

Lennakatten, Fjällnora 
Roslagens vilt och Jakt 
Almunge kött 
Samarbete med Lillsjö gården (Bjuda in till avslutningar, Lucia mm) 
Tosrlund 

Idrottsfritids 
Bjuda in till t.ex. vårkonsert 
Besöka arbetspalter i bygden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


