
Fritidsråd 2020-04-28 

Närvarande:   
Fritids Förskoleklass – Svante, Freja  
Fritids Ettan – Alma, Inez 
Fritids Tvåan och Trean – Teodor, Sofia 
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  

-

2. Matsalen   
-  Varför streck i matsalen? Vi är nära varandra överallt annars. Svar:  I 

matsalen behöver vi hålla avstånd eftersom vi är fler från olika klasser 
som samlas där  

- Mer rostmackor till mellis önskas 
- Fattiga riddare, våfflor ibland 
- Risgrynsgröt och mannagrynsgröt till frukost, även mer gröt.  
- Smoothies till mellis  
- Äppelklyftor med kanel och socker  
- Äppelpaj eller bärpaj 
- Goda mackor önskas   
- Grönsaker och dipp till mellis 
- Yoghurt/fil med bär eller sylt önskas  
- Olika smaker på yoghurten, finns med mindre socker 
-  he varje fredag till frukost eller mellis 
- Sockerfri oboy  

3. Raster/kompisklimat   
- Bättre regler på gagaplan och en vuxen som finns där och styr  
- Annars är det kul med gagaplan 
-  Bänkar och bord som man kan sitta och rita och spela ute. 
-  Plastdjur att leka med ute  
- Ofta går de yngre eleverna från fotbollsplan när de äldre kommer, kan man 

samarbete mer?  
- Inte skjuta bollar för hårt!  
- Det tar tid att dela upp lag  



- För mycket tacklingar på plan 
-  En till basketkorg behövs  
- Tänka på ljudnivån inomhus  

  
4. Förslagslåda     

- Gräsplan  
- Linbana 
- Gå till lekplats och spela brännboll 
-  Gymnastik på gräset när det är varmt ute  
- Skogsgympa  
- Aktivitetsbana  
- Romerska ringar, stänger att hänga i. 
-  Vattenpistoler och pool till varma dagar 
-  Sommarpyssel på fritids ex. tillverka blommor 

5. Inköp   
- Mer barbie saker 
- Fler gungor  
- Nytt när till basketkorg och fotbollsmål 

      
  
  
6.       Mötet avslutas  

Nästa möte: 20-05-27  kl.15.00 Lokal: H 7 
  

Protokollförare:  

Rektor Anneli Holmroos 


