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Signeringsunderlag

1. Medborgarförslag

Kort presentation av ditt medborgarförslag

Vår skolgård har blivit bortprioriterad i flera år, hjälp oss att bli bättre. mvh, Hultskolan

Vill du bifoga dokument kan du göra det här

    (13 KB)Hjälp vår skolgård att bli bättre.docx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Personuppgifter

Personuppgifter

Publicera namn

Jag godkänner att mitt namn publiceras i fullmäktiges protokoll på kommunens webbsida



Brev ifrån leksugna barn på Hultskolan.  

Hej!  

Vi är elever och personal ifrån Hultskolan. Vi hör av oss på grund av att vi är trötta på vår 

bortprioriterade skolgård. Vi har få ställen att leka på och det bjuder inte in till lek. Vissa av 

våra saker på gården är till och med trasiga och farliga att använda.  

Vi behöver en förändring.  

Vårt förslag är att vi tillsammans med er planerar och hjälps åt för att få en rolig och 

inspirerande skolgård. Med en fungerande fotbollsplan med jämn mark, kanske en 

hinderbana med mera. 

Vi vuxna tänker så här att när det finns möjlighet till lek (inte bara styrd lek av oss vuxna) så 

minskar bråk och förstörelser av våra leksaker som köps in. Detta har vi haft stora problem 

med och vi tror att detta kan ändras.  

Vi har varit på många skolor omkring oss på besök och sett hur kul dom har det på de andra 

skolgårdarna. Man leker och hittar på saker på annat sätt när möjligheterna finns. Och det 

gläder oss! 

För någon vecka sedan försvann även vårt fina träd från skolgården som hade almsjukan och 

då försvinner även den enda möjligheten till skugga på sommaren. Vi har ganska mycket 

asfalt på skolgården och det blir oerhört varmt på sommaren och barnen utsetts för onödig 

UV-strålning när det inte finns möjlighet till skugga på gården.  

Nu är det valår och jag hoppas att skolorna är prioriterade i Eksjö kommun ÄVEN vi på 

landsbygden som inte alltid har möjlighet att hyra en buss för att ta sig till en lekplats i Eksjö.                                

Barn är det viktigaste vi har, de är vår framtid. De förtjänar en givande rast mellan 

lektionerna och en skolgård som lockar till lek och rörelse.  

 

Hoppas att ni tänker som oss och kan hjälpa till för att barnen ska kunna leka.  

Ni är även välkomna att åka ut och hälsa på oss och barnen för att se över hur vi har det. 

Hälsningar barn och Johanna på Hultskolan!       
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Brev ifrån leksugna barn på Hultskolan. 

Hej! Vi är elever och personal ifrån Hultskolan. Vi hör av oss pga vi är trötta på vår bortprioriterade skolgård. Vi har få ställen att leka på och det bjuder inte in till lek. Vissa av våra saker på gården är till och med trasiga och farliga att använda. 

Vi behöver en förändring. 

Vårt förslag är att vi tillsammans med er planerar och hjälps åt för att få en rolig och inspirerande skolgård. Med en fungerande fotbollsplan med jämn mark, kanske en hinderbana m.m. 

Vi vuxna tänker såhär att när det finns möjlighet till lek (inte bara styrd lek av oss vuxna) så minskar bråk och förstörelser av våra leksaker som köps in. Detta har vi haft stora problem med och vi tror att detta kan ändras. 

Vi har varit på många skolor omkring oss på besök och sett hur kul dom har det på de andra skolgårdarna. Man leker och hittar på saker på annat sätt när möjligheterna finns. Och det gläder oss!

För någon vecka sedan försvann även vårt fina träd från skolgården som hade almsjukan och då försvinner även den enda möjligheten till skugga på sommaren. Vi har ganska mycket asfalt på skolgården och det blir oerhört varmt på sommaren och barnen utsetts för onödig UV-strålning när det inte finns möjlighet till skugga på gården. 

Nu är det valår och jag hoppas att skolorna är prioriterade i Eksjö kommun ÄVEN vi på landsbygden som inte alltid har möjlighet att hyra en buss för att ta sig till en lekplats i Eksjö.                                Barn är det viktigaste vi har, de är vår framtid. De förtjänar en givande rast mellan lektionerna och en skolgård som lockar till lek och rörelse. 



Hoppas att ni tänker som oss och kan hjälpa till för att barnen ska kunna leka. 

Ni är även välkomna att åka ut och hälsa på oss och barnen för att se över hur vi har det.

Hälsningar barn och Johanna på Hultskolan! 

