
Varmt välkomna till det första spadtaget för Raoul 
Wallenbergskolan Bagartorp. 
 
Jag heter Stella Järleby och går i 5B jag vill även utbilda mig till Arkitekt, jag heter William Tegebäck, 
går i 5B och vill bli personaldirektör, jag heter Sixten Bohman, går i 5A och vill bli forskare, jag heter 
Hilda Hägg Larberg och går i 5A och jag vill utbilda mig till frisör. Vi har några förväntningar på denna 
fantastiska skola som vi kommer bygga upp tillsammans. 
 
WILLIAM 
Tack Per och Marianne från Solna kommun för att ni gör det möjligt för oss på RWS att starta denna 
skola. Här byggs inte bara en skola utan även vår framtid och utbildning. Vi har höga förväntningar 
och här får ni några exempel. 
 
HILDA 
Vi vill ha bra och varierad mat, samt en fräsch matsal. Det innebär att det ska vara många tillbehör till 
maten och olika alternativ att välja på. Vi skulle också vilja ha rena och fräscha ytor t.ex. toaletterna 
som inte alltid är så rena i Stockholms skolor. Vi i 5A och 5B håller med om att vi ska ha en stor och 
miljövänlig skolgård. Vi har också tänkt oss att ha en cafeteria som man kan gå till när man är hungrig 
och behöver något litet. 
 
SIXTEN 
Vi vill ha en stor idrottshall med flera valmöjligheter t.ex. många mattor och lianer. Ett uppehållsrum 
för eleverna skulle inte heller vara så dumt. Vi vill ha en dator till varje elev och möjlighet att ladda 
dem nästan överallt. Vi vill också ha labbsal som ska användas till experiment och liknande. En 
klocka på skolgården skulle inte heller vara så dumt. Mång vill också ha en fritidsklubb.  
 
WILLIAM 
Utbildningen är obligatorisk för vår framtid och vi förväntar oss välutbildade och rara lärare. 
 
STELLA  
Vi vill ha en naturbaserad skolgård med träd och buskar. Vi vill också ha några öppna ytor. Det skulle 
också vara skönt med en badminton yta om Anna från Hemsö och Per-Egon kunde fixa det. Vi vill 
också ha en tennisplan som man ironiskt nog kan spela tennis på. En basketplan som inte har 
basketkorgar över fotbollsplanen och en fotbollsplan med konstgräs och mål. Det skulle inte heller 
vara så dumt att ha en stor och välskött bandy yta, så vi kan röra oss och vara mer aktiva. 
 
WILLIAM 
Vi vill gärna ha skåp istället för hyllor. Många anser att dem vill ha ett pingisbord inomhus. Vi upplever 
att bandy är en populär sport och därav vill vi gärna ha bandymål och eventuellt en enstaka gunga. 
 
SIXTEN 
Jag vet att det är ganska mycket krav men försök göra det bästa av vår förväntningar. Jag är dock 
säker på att du kan få in lite av våra önskemål. 

 
STELLA 
Vi vill tacka Per-Egon för att du har valt att ha med oss och få våra röster hörda i detta spadtaget med 
våra förväntningar. 
 
 
 




