
ERSNÄSSKOLAN RAPPORTERAR  
 

Snälla lärare, god mat & gott om plats. Det är bara tre bra saker om vår skola. 

Våra lärare har bra fantasi och vi får arbeta på många olika sätt, t ex Storyline. Där blandar vi olika 

ämnen i ett tema. Vi får göra figurer och gå in i fantasins värld.  

God mat! 

På Ersnässkolan serveras dagligen: sallad i olika sorter, råkost, hårt bröd, matfett, ekologisk 

mellanmjölk & lättmjölk. Är du vegetarian, så finns det även alternativ för dig! Vi har frågat 

en elev om vad den tycker om maten på vår skola. Eleven heter Julia Bäck: 

 
”Hej Julia! Vi har några frågor till dig om ämnet god mat” 

”Okej”  

”Vad tycker du om maten på skolan?” 

”Jag tycker den är god”  

”Okej, vad bra att du tycker den är god! Då vet alla att man kan äta maten på skolan!  

Men vilken är din favorit rätt på skolan? Om du får välja helt själv?” 

”Korvstroganoff, för att den maträtten är god.” 

”Okej. Är det något du tycker saknas eller kan förbättras? I så fall vad?” 

”Nej, jag tycker det är bra som det är” 

”Mm… Har du någon rätt du tycker mindre om? ” 

”Ja,  köttsoppa. För jag gillar inte köttet.” 

”Okej. Men man kan ju inte gilla allting.” 

”Nej.” 

”Okej, äter du sallad? Vilken är din favorit?” 

”Jo. Det gör jag. Hm, min favorit är nog ostsalladen.” 

”Okej, tack för att vi fick intervjua dig.” 

”Ja, hejdå.” 

                                                    Gott om plats!          

Ersnässkolan är stor, men inte störst! Vi är endast 58 elever på vår skola och har 

gott om plats stora och mysiga klassrum, i två av rummen har vi läsloft som vi 

kallar kojor. Vi har ett stort grupprum som också är våran matteverkstad. Vi 

har också en väldigt stor och fin skolgård. Nu under vårterminen 2010 kommer 

vi på Ersnässkolan hitta på en massa roliga saker. Den 10/3 kommer hela skolan 

att åka till Arcushallen och idrotta, och den 18/3 kommer hela skolan ha en 

gemensam picknick till Måttsundsbacken. Där får man välja mellan 

längdskidor, slalom eller snowboard. 

Den 1/4 kommer vi ha påskpyssel tillsammans, och efter det åker vi Vasaloppet. 

Den 9/7 har vi lekdag som 6: orna på vår skola ordnar. 

Och till sist den 11/6 har vi skolavslutning.      

 

 



I förskoleklassen går det 11 elever, i 1-2: an går det 17 elever, i 3-4:an går det 19 elever och i 5-

6:an går det 11 elever . Vi välkomnar elever från 6: års-6:an.  

Vi har nu intervjuat en elev på Ersnässkolan.  

Hon heter Elin Seger och går i 4: an. 

 
 

”Hej Elin! Vi har några frågor till dig.”  

”Okej” 

”Hur många elever är ni i eran klass?” 

”I 3-4: an är vi sammanlagt 19 st.” 

”Okej, skulle ni vilja ha fler elever på skolan? 

”Jo, det skulle vara roligt, vi har ju varit några mer, i skolan förut.” 

”Vad bra” 

”Tycker du att de är gott om plats, på skolan?” 

”Ja, de tycker jag, det ryms ju mer.” 

”Okej, hur många personer tror du att de ryms på skolan?” 

”Ca 65, om jag ska gissa.” 

”Mm… Det var klokt sagt, inte för mycket och inte för lite. Ja, vi tackar för oss! Hejdå!” 

 

Vi är rädda om vår skola  

 

På våran skola uppskattar vi inte förstörelse. Vi är rädda om våran skola, så vi vill inte att det 

klottras eller förstörs saker på skolgården under vår fritid!  

 

Vad vi tycker är bra med Ersnäs by 

Vi har intervjuat några elever om vad de tycker är bra med vår by, dessa svar fick vi:    

Vi uppskattar Ralph Lundstengården och dess goda mat. Fotbollsplanen Pålbacka är också en 

omtyckt plats. Det finns mycket att göra ute på byn bla hockeyrinken på skolan, fotbollsplanen på 

skolan och Pålbacka. Ersnäsdagen är ett uppskattat inslag. Discona som anordnas på skolan är 

väldigt omtyckta. Det bor också många snälla människor i Ersnäs! 

 

Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om vår skola på 

www.lulea.se/bergnasetnotvikenbjorkskatan/bergnaset/grundskola/ersnasskolan 

 

 

 

Av: Jennifer Bäck och Anna Karlsson år 5 Ersnässkolan.  

 


