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Sammanfattning och frågor
Syftet med dialogmötena på Falkbergskolan och Trädgårdstadsskolan var att möta skolungdomar för att samtala om deras skolmiljöer och hur de upplever Tullinge som kommundel.
Under mötet framkom att eleverna upplever stress och oro i sina studier på grund av att prov
och redovisningsuppgifter ofta infaller samtidigt. Många elever hade synpunkter kring de fysiska lokalerna på Falkbergskolan och politikerna konstaterade att det finns ett stort behov av
upprustning men helst nybyggnation. I diskussionerna konstaterades också att det finns många
ingångar till Falkbergskolan och att det kan innebära risker för de som vistas i skolans lokaler.
Frågor till utbildningsnämnden:
-Kan skolornas planering och arbetssätt förändras så att eleverna får mer tid på sig att lösa sina
uppgifter?
-När och hur ska Falkbergskolan renoveras eller byggas om?
-Finns det en policy eller generella säkerhetsrutiner för Botkyrkas skolor?

Falkbergaskolan 22 februari
Möte med Årskurs 7
Politikerna ställde frågor till klassen som eleverna svarade på. Sedan fick eleverna ställa frågor
till politikerna.
Känner ni er trygga i skolan?
Svar: det känns inte otryggt i skolan men skolan behöver renoveras. En del elever beter sig
otrevligt mot andra elever och det skapar otrygghet. En del elever visar inte respekt för
varandra, vår klass är lugnast. Ibland kommer det väktare till skolan och det känns otryggt.
Vad tycker ni om lärarna?
Svar: ibland har vi haft många vikarier istället för samma lärare och det är inte bra.
Känner ni er stressade i skolan?
Svar: vi har ofta två prov i veckan plus läxförhör och det blir stressigt. Det blir ofta mycket att
plugga in. Proven borde spridas ut mer. Det är ett högt tempo och vi får inte veta om proven i
god tid innan.
Vad tycker ni om mobiltelefoner i skolan?
Svar: jag använder min mobil för att lyssna på musik, då kan jag koncentrera mig bättre. Musiken isolerar mig från stök i klassrummet. Man borde kunna lämna in mobiltelefonen i början
av en lektion.
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Känner ni er trygga i Tullinge?
Oftast. Vi har haft problem med att datorer blivit stulna i skolan. På nätterna är det ibland
otryggt i Tullinge. Jag känner mig tryggare i Tullinge än i andra områden. Det är tryggare idag
än vad det varit tidigare. Det är otryggt i Hantverksbyn sent på kvällen.
Vad tycker ni om att det kommer elever som är nyanlända i Sverige till skolan?
Vi märker inte så mycket av dem. Det är samma som med olika årskullar som inte umgås med
varandra.
Vad tycker ni om maten i skolan?
En handuppräckning visar att de flesta är nöjda med maten i skolan.
Känner ni er tryggare i klassrummet än i korridorena?
Ja, i de andra utrymmena tar äldre elever stor plats. Oftast är det äldre killar som är stökiga i
korridorer och kaféet.
När ska skolan byggas om?
Det har diskuterats på vilket sätt skolan ska förändras. Det kan ske på olika sätt. Inget beslut är
taget om den ska renoveras eller om det ska byggas en ny skola.
Övriga synpunkter och frågor från eleverna:
Jag tycker att skolan är ok. Men det finns klotter som är gammal på väggarna.
Det är dålig ventilation och det läcker in vatten genom taket.
Skolan fungerar men på sikt kommer den att förfalla om inget görs.
Det är sprickor i väggarna.
Ibland luktar det rök i några av klassrummen.
Ibland blir det stökigt i klassrummet när kompisar sitter bredvid varandra och pratar med
varandra.
Vid fröhuset i trädgårdsstaden blir bilar inne i rondellen tvungna att släppa in bilar i rondellen
eftersom alla har företräde in.
Crossbanan i Riksten är väldigt hård att köra på.
Varför vill resten av Botkyrka att Tullinge inte ska bli en egen kommun?
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Möte med elevrådet på Falkbergskolan
Vad gör skolan mot nätmobbning?
Det arbetar säkert skolan med, vi som politiker jobbar inte direkt med de frågorna.
Eleverna beskriver att det förekommer nätmobbning bland unga i Tullinge. Ofta personer med
många följare. Ofta har nedsättande kommentarer att göra med utseende att göra.
Rektorn beskriver hur skolan arbetar gentemot föräldrar för att öka deras kunskap om nätmobbning.
Varför tar det så lång tid innan skolan renoveras/byggs om?
Flera elever tycker att skolan behöver renoveras.
Det är inte klart än om skolan ska renoveras eller om en helt ny skola ska byggas. Det finns
olika åsikter om det bland politikerna.
Delar av skolan är i okej skick. Allt behöver inte rivas.
En del toaletter är gamla och slitna.
Ventilation, avlopp och el är i behov av uppgradering.
Det skulle behövas redskap utanför skolan som är till för rörliga aktiviteter utomhus.
Om det fanns skulle fler elever gå ut på rasten och bli piggare.
Eleverna beskriver att elever på skolan kommer åt innehåll på internet som borde kunna begränsas av ex. en brandvägg.
Vad tycker ni om tryggheten i skolan?
Bland de som går sexan är det bråk ibland men stämningen är ganska bra.
Sexorna är inte särskilt sociala med varandra. Det kan bero på att många inte känner varandra
så bra. Vi som går sjuan är ganska sociala. En del tjejer säger inte så mycket. Tjejerna är tystare än killarna. Bland åttorna är det ganska bra stämning. Många elever känner varandra.
Niorna är äldst på skolan så de tar en hel del plats.
Vad tycker ni om Tullinge som område?
Jag bor inte här men det verkar som ett bra område.
Tullinge är bra för att det är nära till stan och naturen.
Det finns mycket aktiviteter. Det är bra.
Det finns inte så mycket aktiviteter i Tullinge.
Det skulle behövas en park i Tullinge.
Tullinge är väldigt anpassat för familjer med mindre barn.
Tullinge är bra som det är.
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Trädgårdstadsskolan 25 februari
Möte med klass i årskurs 9
Mötet började med en kort presentation där Björn Adelly bland annat förklarade syfte med
dialogmötet och vad ett dialogmöte innebär. Sedan började politikerna ställa frågor till
eleverna.
Vad tycker ni om skolan?
De flesta eleverna tycker att Trädgårdstadsskolan är en lugn skola där eleverna respekterar
varandra.
Vad tycker ni om maten i skolan?
Eleverna i klassrummet tycker att skolmaten är ganska bra, men det kan förekomma mindre
bra mat men generellt sett är maten bra.
Vad tycker ni om lärarna?
Lärarna är bra, de är ansvarsfulla. Ibland kommer det nya lärare eller vikarier då är det så att vi
som bestämmer om de ska stanna eller inte. Det beror på lärarna själva.
Känner ni er stressade i skolan? Har ni många läxor?
Det beror på. Ibland har man många prov att göra på en vecka utan paus. Ibland är det
lungnare. Man kan säga att i början och i slutet av terminen blir det mest stress då alla prov
och inlämningar sker på engång.

Hur är det med skolböcker?
Det är väldigt bra speciellt med datorer. Det underlättar att skriva och söka information från
olika källor när man till exempel hemma.
Känner ni trygga i Tullinge?
Det beror på när man är ute och var man är. Ibland kan man känna sig mindre trygg. Men
generellt sett känns det tryggt och bra.
Vad gör ni på fritiden?
Man har ingen fritid. Vi pluggar på vår fritid.
Hur är det med kommunikation/trafik?
Inte så bra. Många går till skolan, men de som åker buss tycker att de inte litar på tidtabellen
eftersom bussarna är alltid kommer försent.
Förekommer det droger i skolan?
Nej, inte nu i alla fall.
Har ni fått nya klasskamrater?
Nej, vi har inte fått nya.
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Möte med en till klass i årskurs 9
Hur trivs ni i skolan?
Vi trivs väldigt bra i skolan. Det känns tryggt här för att alla känner varandra. Det känns som
att det är vårt andra hem. Vi känner oss hemma.
Vad tycker ni om mobbning?
Vi har inte mobbning i skolan annars man pratar med läraren. Man har representanter från
klassrummet till exempel kamratstödjare.
Hur är det med lärarna och vikarier?
Vi har mycket bra lärare. Ibland har vi vikarier men det funkar bra med de för man har
möjlighet att bygga reaktioner med de.
Hur är det med maten i skolan?
Det är bra.
Har ni flera rätter?
Ja, vegetarisk, soppa och blandade sallader.
Hur är det med bussar?
Det är dåligt. Bussarna går två gånger/timme och tiderna passar inte med pendeltågstid.
Känner ni er trygga i området?
Alla känner sig trygga i område utom två tjejer som tycker att de inte känner sig trygga när de
går ut.
Trivs ni i skolan och varför?
Ja. Här finns det trevliga vuxna och bra lärare.
Har ni bra arbetsmiljö i skolan?
Sådär, ibland bli det stökigt och jobbigt. Ibland några elever skriker och slänger bord/stolar
omkring.
Hur är det med läxor?
Vi har mycket läxor. Många läxor ska lämnas på engång.
Hur är det med kollektivtrafiken?
De flesta går till skolan. Bara några stycken åker buss.
Vad gör ni på fritiden?
Det beror på, om vi inte har mycket läxor då måste man sitta hemma och plugga.
Men generellt är det åtta som är intresserade av idrott och sex av kultur och dans.

Har ni tillgång till läxhjälp?
Ja, varje tisdag kommer man här i skolan och får hjälp, men man inte får riktig hjälp.
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Är maten bra?
Nej, ibland är det för mycket sås i maten och ibland är det för torr speciellt när det gäller fisk.

Elevrådet
Mötet började med en introduktion där alla fick presentera sig. Sedan fick politikerna ställa
sina frågor till elevrådet innan elevrådet började ställa sina frågor till politikerna.
Politikerna frågade elevrådet om hur man ska lösa problemet att man slippa mobiltelefoner i
klassrummen och eleverna svarade att det beror på vilket klassrum de vistas i.
Vad pratar ni om i elevrådet?
Vi pratar mest om skolmat. Att det är bra att minska lite på köttet. Och att när det är långa
dagar i skolan ska man ha till exempel två rätter/dag och att det ska vara variation på maten.
Eleverna har också visat missnöje med cykelparken samt tycker de att Tullinge centrum är
jättetråkigt ställe för ungdomar och inte passar de. Det finns inte många butiker, kaféer,
resturanger. Eleverna är också missnöjda när det kommer till ventilation.
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