
Fritidsråd 2020-02-18 

Närvarande:   
Fritids Förskoleklass – Adrian, Kellie 
Fritids Ettan – Jack, Signe 
Fritids Tvåan och Trean – Hozan, Alex 
Ordförande:  Anneli 

Mål 
Skolans mål är att varje elev 
• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och 

• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 

LGR 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

1. Mötets öppnande  

- Nu är det klart att akvariet kommer på plats i mitten av mars i vårt 
skolbibliotek.   

-  Det finns mycket bra saker att göra på fritids.   

2. Matsalen   
-  Mellanmål och frukost har blivit bättre.  Bra med fruktfat, yoghurt med 

bär, ägg, vaniljyoghurt och chokladdryck. 
-  En del tycker att det fortfarande är dålig variation på mellis.  
- Bra om vi ka få te oftare  
- Bra när det är fruktfat 
-  Mer olika sorter av hårt bröd önskas 
- Även varm chokladdryck ibland  
- Mer mjuka mackor 
- Fattiga riddare önskas  
- Längre tysta minuter  
-

3. Raster/kompisklimat   
- Vi bjuder in varandra till lek och vi pratar ofta o hur man ska vara som kompis 

och bra vän. 
- Roligt med jagis lekar ute vid stängerna.   
- Fotbollen fungerar bra 
-  Vi vill ha en förslagsvägg ute med lekar på alla raster under hela dagen både 

ute och inne, Magnus får planera detta.    
- TL grupper även under fritidstid 
-  En till basketkorg önskas, vart kan vi ha den? Kanske på ledden?  
- Basketbollar i andra färger ex. lila 
- Vi saknar gagaplan   



- Längre raster  
  
4. Förslagslåda     
- Fler fotbollar  
- Konstgräs  
- Innebandybollar, basketbollar  
- Fler pinnar till kojbygge 
- Fler stänger på klätterställningen.   
- Klättervägg vi den blå lekställningen 
- Olika stationer med ex. dragkamp 
-  Gå till ny lekpark  
- Planera aktivitet på gympan   
- Åka skridskor  

5. Inköp   
-  Hårborstar till barbie  

- Jättespagetti  
- Fyra i rad  
- Schack  
- Plockloppa  
- Yengha  
- Nya pussel (200 bitar) 
- memory 

   

7.        
  
-   
8       Mötet avslutas  

Nästa möte: 20-03-23  kl.15.00 Lokal: H 7 
  

Protokollförare:  

Rektor Anneli Holmroos 


