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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  
 

- Vi tipsar varandra vad vi gör på de olika avdelningarna ex. 
pysselvagn, spela UNO, Kalaha, byggklossar. På 
pysselvagnen finns ex. målarfärg, limpistol som används 
försiktigt, olika material.  

- På en avdelning tillverkar man för fullt drömfångare.   

- Inför Alla hjärtans dag tillverkades hjärtan av kaffefilter fritids 
åk 2.   

- Det har varit mycket snö och snölekar utomhus, bra att man 
är rädd om byggen man har byggt upp.  

 
 

2. Matsalen   

- Nu får vi snart sitta 6 vid varje bord  

- Hamburgare önskas grilla utomhus  

- Våffelmellis 

-  Det är bra frukost och mellanmål som omväxling 
önskas ljust brytbröd och olika ljusare bröd som är 
nyttigt. Rostade smörgåsar.  

- Bra om mellis räcker till åk 3 när dom kommer ex. 
brytbröd. 

 
3. Utomhuslek/inomhuslek/kompisklimat   

- Kompisklimatet får tummen upp.  

- Uteleken i nuläget är mycket fotboll samt olika lekar ex. 
Simon säger, sanning eller konsekvens, istappen, killerball, 
inte nudda mark.   



- Ute i skogen leker man ganska fritt ibland styrda lekar.  

- Biblioteket är bra, lugnt och bra böcker.  Roligt när Sara har 
högläsning förslag Suneböcker.   

- I idrottssalen är det två barn som får planera leken. Kul med 
mörkerkurragömma och vanlig kurragömma.   

- Lekparken och skogen är populärt.  

- Konboll är roligt samt kung. 
  

4. Förslagslåda     

- Fritids Åk 1 vill ha en pysselvagn.  

- Ta med t-shirts och måla med glitterpennor= glittertröja.  

- Pyjamasparty önskas.  

- Fredagsdisco  

- Hattfredag- tillverka och dekorera egna hattar och sedan 
hattparad.  

- Tillverka egna drakar och ha drakfestival eller använda på 
fritdshemmetsdag.  

- När det blir sommar önskas vattenlek. 
 
 

5. Inköp   

- Nya trampcyklar  

- Klätterställningar behöver bytas ut.   

- Snöleksaker ex. hinkar, snöspadar, metallspadar  

- Nya vårleksaker ex. rockringar, hopprep.   

- Lekhästar  

- Bandyskydd till målvakt.  

- Liten studsmatta  

- Djur till sandlådan ex. bondgårdsdjur och dinosaurier.  
 
  
  
6.       Mötet avslutas  
 
Nästa möte: 22-03-29 kl.15.00 Lokal: H 7 
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