
Kommentit

Luokan opiskelumotivaatio ja työrauha 7-9lk Työrauha ja motivaatio pääsääntöisesti hyviä, joskus jotkut häiritsee oppitunneilla, vaihtelee ryhmästä ja tunnista riipuen

7lk

Palautetta kouluruokailusta enimmäkseen hyvä, ruoka hyvää,hyvä että on monta linjastoa, paras hetki päivässä, välillä ahdasta, pitää jonottaa, ruokala usein liian täynnä

Kommentteja välituntien vietosta välituntipelit ala-aulassa saavat kiitosta, kavereiden kanssa oleminen on mukavaa, saa valita ollanko sisällä vai ulkona, istuu sohvalla

Kommentteja koulumatkan turvallisuudesta enimmäkseen turvallista, tien ylittäminen joskus vaaralista

Kommentteja uudesta koulusta hieno koulu, välkät sisällä,mieluisia, lokerot liian pieniä ja lähellä toisiaan, liian vähän pingispöytiä, jo rikotut ja sotketut paikat, pieni ruokala, mekkala, pienet tilat

8lk

Palautetta kouluruokailusta: hyvää ruokaa ilmaiseksi, pitkä palautusjono, sukat jalassa huono, ei tykkää, kun ylhäältä katsotaan, ruokaa liian vähän, linjasto vetää nopeasti,

 ihan ok, ruoka aika pahaa, ruokala ahdistaa, ei viihtyisä, välillä ahdasta, siisti ruokala, voisi olla enemmän hedelmiä, hyvää ruokaa, ruokalan avoimuus ahdistaa, vaikea löytää istumapaikkoja

Kommentteja välituntien vietosta: menisin ulos, jos olisi jotain aktiviteettia, kivaa pelata, jutella kavereiden kanssa, musiikin kuuntelu,

suosikkipaikat: yläkerta, sohvat, aula, ruokala, matikan käytävä, ulos vain pakolla, kivaa olla sisällä ja puhelimella, ulos saisi istumapaikat, kauppaan pääsy, nuokkari kiva, ulkona frisbeen heittely

Kommentteja koulumatkan turvallisuudesta: turvallinen, pitää ylittää autotiet ja rekkoja kulkee

Kommentteja uudesta koulusta, hyvää: ruoka, sisävälkät, tilat, loksut hyvässä paikassa, istumapaikkoja, voi opiskella luokan ulkopuolella, luokat, ei sisäilmaongelmia, opinportaat, oma luokka. 

 sijainti, nuokkari, selkeä koulu, valoisuus, opinportaat, oma luokka. huonoa ruoka-ajat, 

 Huonoa: joskus ahdasta, ikkunaseinät, jotkut rikkoo paikkoja, huono suunnittelu, välitunneilla ei tarpeeksi istumapaikkoja, kapeat loksut ja lokeroiden väliset käytävät, vähän roskiksia, 

  liian aikaiset aamut, matto kuluttaa sukkia nopeasti, lasiseinät, tungos opinportailla, ruokalan avoin ”katto”, 

yläkerrasta näkyy alakertaan, kesken olevat asiat, sotketaan paikkoja ja rikotaan, portaat ruuhkautuvat helposti

9lk

Palautetta kouluruokailusta: mukava ruokala, muutaman mielestä ruokala on pieni, ruoka on hyvää, ruokailuun parempi porrastus, aiempi ruokailu, tarjottimet huonon muotoisia, 

ohittelua ruokajonossa, parempi ruoka kuin ennen, viihtyisä ympäristö, huonoa palautuspiste

Kommentteja välituntien vietosta:      paras tapa viettää kavereiden kanssa jossakin rauhallisessa paikassa, välituntialueiden rajattomuus ja pakko mennä ulos kannustaisi menemään ulos, 

kavereiden kanssa pingis, 

(mikä houkuttaisi ulos) opinportaat suosikkipaikka, sohvaperunoita ollaan, kiva olla sisällä ja jutella, aurinko houkuttelee menemään ulos, ulos houkuttaa tikkarit, tulipalo,

 lämmin ilma, kaverit, haluaisin olla ulkona kaverin kanssa vaikka urheillen, hengataan kavereiden kanssa, 

sisävälitunnit hyvät, hyvä sää ja mielekäs tekeminen saisi lähtemään ulos

Kommentteja koulumatkan turvallisuudesta:  yleisesti kaikki kokevat turvalliseksi koulumatkat, ongelma pienet alakoulun oppilaat jotka pyöräilevät koko tien leveydeltä, 

kaikki kokivat turvalliseksi, Pärnävaarantie huono, kun paljon pyöräilijöitä, pyöräilijät eivät katso eteensä, keulivat, täyttävät tiet

Kommentteja uudesta koulusta Hyvää: hyvää uudet avarat tilat ja teknologia, luokat ja sisävälkät hyvä, kaverit, hyvä sisäilma, hyvää sohvat, opinportaat, eriytystilat, paljon oleskelupaikat,

Huonoa: vessoja liian vähän, penkkejä liian vähän, lasiseinät huonoa, monen luokan kommenteissa, välitunnilla olijat häiritsevät, ahdistaa kun kaikki näkee mitä tekee, ahtaus huonoa, 

 latauspaikat, puhtaus, välineet, laitteet, ei hometta, nuokkari ja kirjasto hyvä juttu, valoisat tilat, puhdas ja siisti, koulu lähellä

ahtaus huonoa, ilkivalta, liian vähän ollaan ulkona, sukat menevät helposti rikki, kaiteet, opinportaat ahtaat, vessojen lukot ei toimi aina, pieni teknisen luokka, 

portaissa ruuhkaa, loksujen välit ahtaat, ovien toimimattomuus, ahtaat käytävät, tietyt paikat aina varattu, harmittaa kun ei saa pitää kenkiä, joissakin luokissa kylmä


