
Bilag 1 
Her oplever vi udfordringer: 
Gruppearbejdssteder: Vi kan bruge aula, biblioteket, gangene og ledige klasselokaler. Der er koldt 
at sidde på gangene, og man bliver nemt forstyrret af andre elever, der går forbi. Kupeerne på 
gangen i fagfløjen er man rigtig glad for. Man kunne ønske sig små lokaler hvor man kan lukke 
døren. 
  
Stole og borde: Bordene kan godt vippe lidt, fordi der mangler justeringsskruer. Det er ikke så 
pænt med ridsede borde til de nye stole. Nogle borde har klamme tyggegummi under bordpladen. 
Mellemtrinets stole kan være lidt hårde at sidde på. 
Det kan være varmt at sidde på plastikstolene om sommeren - når man rejser sig kan man se et 
vådt aftryk - det er pinligt. 
Overbygningens stole har mange skruer og justeringsmuligheder, og der bliver pillet meget ved 
dem. 
 
Luft, lugt og temperatur: Airmasteren har ikke hjulpet på temperaturen - der kan være meget 
koldt om morgenen om vinteren og alt for varmt om sommeren. Der er kun lidt madpakkelugt om 
sommeren. 
  
Larm i timerne: Ofte er det en enkelt elev eller en lille gruppe der forstyrrer. Man kan opleve ret 
meget larm på gangene og i aula. Larm er når der ikke snakkes om faglige ting. Der er larm når 
børnene skal ud til pause, skal på toilettet eller der er gruppearbejde på gangen. 
Hos 4.kl. er der meget larm fordi de bor lige ved toiletterne og MAD-lokalet. 
I 5. og 6.kl. lokalet er der en dims der siger lyde som om nogle tager billeder hurtigt efter 
hinanden. 
 
Rent på skolen: A-gangen virker meget ren. På B-gangen ligger der mange ting under skohylderne. 
Der er også meget tøj pga skiftetøj i de små klasser. Kan man mon have det et andet sted?  
Kan man have dukseordning på gangen? 
Der kan hurtigt blive rodet i klasserne, og nogle elever er ligeglade, for de lader bare duksen ordne 
det de taber eller smider. 
  
Nok toiletter: På A-gangen vil man gerne have gjort toiletterne kønsneutrale, fordi der altid er 
ledigt hos drengene, men optaget hos pigerne. Mon det er et problem at drengene bliver flove 
over frøken-poser? 
  
Generelt om toiletter på B-gangen, så lugter de dårligt, der er børn der tisser i skraldespand, på 
gulv og på ekstra toiletruller. Nogle gange er hele toiletruller smidt i toilettet. 
 


