
Hej alla politiker i Hallsberg! 

Vi är två elever som heter Veronika och Emil och vi går i sexan på Stocksätterskolan och är med i 

elevrådet. Vi vill tacka er för allt ni gör för oss som går i skolan här i Hallsberg och vi vill också tacka er 

för att ni bygger om vår skola nu så att vi får fler klassrum och grupprum. Det känns jättebra att vår 

skola blir ombyggd och fräsch. Tack! 

Vi skriver till er för att alltid när vi har elevråd så kommer det önskemål från eleverna på skolan att de 

önskar fler uteleksaker till vår skolgård. Två gånger har det varit nära att Stocksätterskolan skulle ha 

fått en upprustning av utemiljön, en gång för ungefär 15 år sedan då föräldrarna var med och ritade 

på olika förslag och en gång var för knappt 10 år sedan men då blev det nej i sista stund för de 

politiker som bestämde då tyckte att Stocksätter ju hade så nära till den då nybyggda 

spontanidrottsplatsen. Det är bara de äldsta barnen som får gå dit eftersom våra rastvaketer inte kan 

täcka upp hela skolgården och spontan. På skolgården finns det bara fyra vanliga gungor och två 

specialgungor, en snurrgunga och en kompisgunga så det kan bara gunga som mest 10 barn samtidigt 

av skolans alla 250 elever. Att gunga är populärt och ibland går elevernas raster åt till att köa för att 

få gunga. Vi har räknat ut att ca 20 elever kan leka samtidigt på de uteleksaker som finns och det är 

ju bara knappt en 10-del av eleverna som kan roa sig åt gången. Därför vill vi väldigt gärna att vår 

skolgård får fler nya saker. 

Detta har eleverna på vår skola sagt till oss i elevrådet att de önskar till vår skolgård och en förklaring 

till varför de tycker att vi skulle ha det: 

• En klätterställning, då får vi träna armar och ben och vi rör oss mer och får ny energi. Vi gillar 

att klättra och det kan vara farligt att göra det i träden i skogen eftersom det finns väldigt 

många stenar och rötter som vi kan göra illa oss på om vi ramlar. 

 

• En lång tunnelrutschkana, det finns bara en kort rutschkana på vår skolgård och den används 

nästa bara till att leka leken hajen. Det är alltid trångt där. Den rutschkanan blir också blöt 

och smutsig när det regnar ute men det skulle inte en tunnelrutschkana bli.  

 

 

• Fler gungor, som vi redan berättat har vi inte så många gungor på vår skola och det är många 

som tycker om att gunga på rasten. Kanske en till kompisgunga för den är skolans 

populäraste gunga eller en gungbräda för någon sådan har vi inte. När fler elever gungar 

tillsammans tränar de på att jobba tillsammans, komma överens och de lär känna varandra 

bättre. 

 

• En hinderbana/ett utegym, något som de äldre på skolan skulle uppskatta. Vi har inte så 

många saker som passar för de äldsta barnen på skolan. De äldsta kan oftare tycka att det är 

tråkigt att gå ut på rast men om det fanns något som var anpassat för dem så skulle deras 

raster bli roligare. Av en hinderbana eller ett utegym tränar man hela kroppen och man blir 

starkare och om man tränar kroppen fysiskt så är det lättare att lära sig nya saker på 

lektionerna. 

 

 

• En träkoja eller en trädkoja i skogen, vi har en skog intill vår skola och i den byggs det många 

kojor av pinnar. Problemet är att kojorna rivs på kvällarna när skolan är slut och ibland blir 

det bråk om pinnarna. Om vi fick en koja byggd i skogen kunde många leka där tillsammans 



och ingen skulle kunna förstöra den så lätt som en pinnkoja förstörs. Att leka tillsammans i en 

koja är nyttigt för fantasin och man tränar på att samarbeta med andra. 

• En gräsfotbollsplan, vi har en grusfotbollsplan som dränerades för några år sedan men det 

blir fortfarande vattenpölar på den och det har börjat växa mycket ogräs på planen. Målen är 

trasiga och det finns inget staket runt planen så många fotbollar som hamnar utanför planen 

hamnar i skogen och hittas inte. Det finns många som gillar att spela fotboll men vi vill ha en 

fungerande fotbollsplan likt den som finns på spontanidrottsplatsen. Man lär sig mycket av 

att spela fotboll tex att samarbeta, att tänka strategiskt, att ta en förlust, att vinna och göra 

det på ett bra sätt mm. 

 

• Ett trätåg, eftersom vi bor i Hallsberg skulle set ju passa med ett stort trätåg på skolgården 

som man kan leka i och även sitta och få skydd i om det regnar eller om solen skiner och det 

är varmt. Det skulle vara en bra mötesplats där man kan sitta och prata med varandra och ta 

det lugnt. En sådan plats skulle passa för elever i alla åldrar. 

 

 

• Cykelställ med tak över, det finns för lite cykelställ på skolan så det skulle behövas fler. Vi 

tycker att det vore trevligt om det fanns tak över cykelställen så cyklarna inte blev blöta när 

det regnar. Vi tror att fler skulle cykla till skolan om det fanns bra platser att ställa sin cykel 

skyddat på och det är nyttigt att cykla och röra på sig. Det skapar goda vanor om man väljer 

cykeln istället för att få skjuts med en bil till och från skolan. 

Alla dessa saker som eleverna här på Stocksätterskolan önskar sig skulle bidra till att rasterna blev 

roligare och till att barnen på skolan blev mer aktiva och då skulle vi lättare lära oss nya saker. 

Vi tycker att det vore fantastiskt om vi fick både innemiljön och utemiljön uppfräschade samtidigt så 

att vi vid nyinvigningen av vår skola kunde visa upp en inspirerande arbetsmiljö för alla barn som går 

här. 

Nu hoppas av att ni vill satsa på vår utemiljö också eftersom alla elever önskar det så mycket! 

Tack för att du tog dig tid att läsa vad eleverna på skolan tycker. 

 

Med vänliga hälsningar 

Veronika Kovacevic, elevrådets ordförande 

Emil Ilic, elevrådets sekreterare   

  


