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Vi önskar en stor hoppkudde ute 
Det är upp till rektor att besluta om skolgårdens utformning. Kanske är just en 
hoppkudde lite farlig att ha pga. skaderisk. 

Vi önskar en eller flera kompisgungor till 
Politiker tar inte dessa beslut. Prata med era lärare och rektor. Man kan också 
lyfta det i elevrådet. Det är rektor som beslutar kring hur man vill utforma sin 
skolgård och har en viss summa pengar som ska räcka till mycket. 

Att få bestämma vart man ska sitta i klassrummet 
En bra fråga som ska diskuteras med läraren. Det är viktigt att eleverna får 
studiero och det är upp till lärare att placera elever så att studiero skapas. 

Hur tänker ni kring om att klimatet i skolan är dåligt? Hur kan 
det förbättras? 
Om det är skräpigt så är det vaktmästare som ser till att skräp plockas upp men 
det är upp till alla elever att hålla ordning och inte kasta skräp. Lokalvården 
ansvarar för att tömma papperskorgar och dylikt inomhus, städning sker varje 
dag. 

Hur tänker ni om att klimatet i klassrummet ofta är stökigt och 
ibland bra? Hur kan det förbättras? 
Vi vet att lärarna jobbar hårt med detta. Det finns ingen generell lösning på 
problemet. Har man en engagerad lärare som tar tag tidigt i problemen ökar 
förutsättningarna. Det är alltid bra att skapa gemensamma regler som elever 
har varit med och tagit fram. 

Vi önskar fler bussar så man kan gå på fokustiden. Hur tänker ni 
om det? 
Vissa elever kan inte ta sig hem efter fokustid. Förvaltning, rektorer och KLT 
ser över om man kan hitta en lösning på att kunna erbjuda alla elever skolskjuts 
hem men ingen lösning ännu. Ett förslag som varit uppe är att ha en gemen-
sam sluttid för hela skolan en dag i veckan för att inte behöva utöka med en 
busstur till. 
 
 

Vi önskar ett uppehållsrum för att kunna vara inne på rasterna? 
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Skolan har begränsat med yta och därmed ingen plats för uppehållsrum. Dess-
utom vill man att eleverna ska vara ute på rasterna för att röra på sig. 

Vi önskar betyg i beteende 
Det är vissa partier i riksdagen som vill ha betyg i beteende. Det finns också de 
partier som inte vill ha det. Diskussioner pågår kring betyg i beteende från åk 7 
och uppåt. 

Vi önskar få ha mobiler på skoltid och rasterna. Hur ser ni på 
det? 
Politiker tror det är bra med mobilförbud, man skulle störas för mycket om 
man fick ha den. På rasterna är det mycket bättre om man rör på sig istället för 
att sitta med mobiler. 

Vi önskar fler böcker och mer öppettid på biblioteket 
Hagbybiblioteket har meröppet men då måste era föräldrar vara med. Många 
klasser på kort tid då bibliotekarie är på plats. Det är bra om eleverna skriver 
ner vad man önskar, kanske på ett elevråd. 

Varför har vi inte brandövning i matsalen? 
Det är upp till rektor tillsammans med vaktmästare att bestämma vart bran-
dövningar ska ske. På skolan var det brandövning för två veckor sen. Rektor 
meddelar att det faktiskt inte skett någon brandövning från matsalen. Rektor 
tar med sig frågan. 

Vi önskar att fotbollsplanen ska vara mindre 
Eleverna vill ha lite mindre plan så man får yta till andra aktiviteter. Kanske 
kan man flytta på målen för att få plats till annat. Mycket av grönytorna nyttjas 
inte. 

Vi vill ha en isrink i Södermöre 
Det finns en isrink i Tvärskog, tips om att besöka den. Tyvärr är det inte kallt 
så länge vilket gör att isen blir kortvarig. På skolan görs en isbana på inneban-
dyplanen. 

Vi skulle vilja ha ett utegym i Södermöre 
Det finns många i Södermöre, närmaste i Kolboda och Vita sand.  

En gemensam pool i samhället kan ni väl fundera på? 
Det har varit förslag på att ha pool i flera orter i Kalmar kommun men det har 
inte blivit av. Prioriteringar görs på ny simhall i Kalmar. Tur för elever i Hagby 
att havet är nära så att man enkelt an komma till bad.  

 

 
 
 
 
 

Hur tänker ni när ni gör upptagningsområdena. Ex. när man bor 
närmare en skola men tillhör en annan.  
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Det är inte politiker i Södermöre som bestämmer, det är Utbildningsnämnden i 
Kalmar som avgör det.  

Hur gör ni när lokaler inte räcker till? 
Trots att skolan är nybyggd så finns det en brist på lokaler. Politiker förklarar 
att man planerar skolans utformning och storlek genom att titta på en prognos 
över hur mycket elever det kommer gå på skolan framöver. Man kan inte bygga 
för stora lokaler eftersom man betalar hyra för lokalerna. Om man betalar för 
mycket för lokaler så måste man minska pa andra saker, exempelvis böcker 
m.m. 

Hur gör ni när pengarna inte räcker till? 
Alla kommuner får en viss summa pengar och när det gäller skolan bestäms 
summan hur många elever det går på våra skolor. Pengar fördelas ut till skolor 
och då är det rektorer som ska se till att man inte gör av med mer pengar än 
vad man har. Man måste prioritera det viktigaste för pengarna. Det finns också 
lagar som reglerar att vissa pengar måste användas till vissa saker. 

Vi skulle behöva fler brandsläckare är det ni som står för den 
frågan?  
Det ska finnas brandsläckare i tillräcklig utsträckning. Rektor svarar att det ska 
finnas så pass många som man ska ha men kollar upp frågan med vaktmästare 
som ansvarar för detta. 

Hur tänkte ni när ni byggde cykelvägen på fel sida för oss som 
kommer från Vassmolösa. 
Trafikverket bestämmer över vägarna. Politiker i Södermöre kommundels-
nämnd jobbar mycket med att få trafiksäkra cykelvägar men det tar tid. Tycker 
också att det vore bra med att få invånares åsikter i ett samråd. 

Varför börjar/slutar cykelbanan inte i Vassmolösa? 
Det är trafikverket som bestämmer. Tanken är att den ska gå hela vägen till 
Kalmar men just nu räcker inte pengarna till för det. 

Vi vill ha ett fartgupp utanför södra Hagby 171 även ett utanför 
skolan. 
Det finns många olika viljor kring fartgupp. Politiker jobbar mycket med frågor 
kring säker cykelväg då de vill att barn7elever och invånare ska röra sig mycket. 
 

 

 

 

 

 

Hur gör ni för att förbättra miljön i Södermöre? 
- Alla bilar ska vara fossilbränslefria 
- Minska matsvinn 
- Minska elkonsumtion 
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- Ta bort farliga plaster 
- Musselodlingar 
- Närproducerad mat 
- M.m. 

Hur ska ni minska bensinutsläppen? 

Kommer det att bli fler laddningsstationer för elbilar? 

Vad används kommundelens pengar till? Hur fördelar ni peng-
arna? 
Hur mycket pengar man får beror på hur många barn, elever och omsorgsta-
gare det finns i kommundelen. Pengarna fördelas sen ut till alla förskolor, sko-
lor, äldreboenden, fritidsgård och bibliotek. 

Är det palmolja i skolmaten? 

Måste man äta skolmaten? 

Är ni med och bestämmer över skolmaten/vad vi ska äta? 

Skolbussarna blir snabbt fulla och man får åka långa omvägar. 
Är det något ni kan åtgärda? 
Både ja och nej. Det är KLT som beslutar kring bussturer. Årskullar varierar i 
storlek och det kan vara så att man ibland får åka lite längre. Politiker arbetar 
mycket med frågor om busstrafik. 

Vad gör ni för att förbättra skolgårdarna?  
Politiker styr inte över denna fråga. Det är rektor som beslutar över sina pengar 
och utformning av skolgård. Elever kan förmedla sina åsikter och önskemål på 
elevråd som därefter lyfts upp i skolråd och till rektor för kännedom. Alla som 
bor i Kalmar kommun kan skicka in medborgarförslag. 

Vi önskar saker till vår skolgård t ex en vänskapsgunga, en 
dunkplatta, en klättervägg (fanns förut, men den är borta nu), 
sand till fotbollsmålen. 

 Vad tycker ni om skolstrejk för klimatet? 
Skilda åsikter mellan båda politikerna. En tycker att det är bättre om elever går 
i skolan men brinner man för något så kan det vara okej. Den andra politikern 
tycker absolut inte det är ok. Elever ska gå i skolan och inte skolka, det är 
bättre att engagera sig på annat sätt efter skoltid 

Vi vill gärna att det ska visas film, teater, musik mm här i Sö-
dermöre 
Skolor tar del av kultur i skolan och varje år åker man på olika aktiviteter som 
man önskat. Man kan besöka fritidsgården i Ljungbyholm där det finns film-
klubb, drive-in-idrott m.m. 

Vad gör ni för att stoppa kränkningar och mobbning på sko-
lorna? 
Politiker får varje månad en rapport över hur det ser ut gällande kränkningar på 
skolorna i kommundelen. Beroende på hur det ser ut kan resurser riktas till 
skolorna. 
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Tycker ni att det är viktigt med en undervisning med en bland-
ning av böcker och digitala läromedel? 
Det är viktigt med att ha digitala läromedel men det får inte bli på bekostnad av 
att det minska på lärare. Det är också viktigt att man inte sitter för mycket 
framför en skärm. 

Vi önskar fler böcker till skolbiblioteket. 

Hur skulle ni kunna göra för att minska på inbrott? 

Bredvid cykelvägen sluttar det brant nedåt. Det finns en risk att 
trilla. Kan ni åtgärda detta? 

Kan vi få mer belysning på alla vägar i området så att man kän-
ner sig mer säker? 
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