
Fritidsråd 2020-03-23 

Närvarande:   
Fritids Förskoleklass – Samuel, Helim 
Fritids Ettan – Love, Tea 
Fritids Tvåan och Trean – Sam, Oscar 
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 akvariet på plats med fina fiskar.   
- Eleverna önskar nya hinder, vi ska fråga träslöjdläraren om han kan bygga. 
-  (elevens val eller fritids kan måla dem.)  
-  Fler bilar att leka med på morgonfritids, helst rallybilar  
-   

2. Matsalen   
-  Vi önskar olika yoghurt och filsorter som är smaksatta.  
- 10 tysta minuter  
-  Viktigt att alla håller tysta minuter och är tysta. Vi kanske behöver nya 

rutiner för det.  
- Chokladdryck fler gånger till frukost och mellis.  
- Pratigt i matsalen, frukosttid och mellistid  
- Ljudöra önskas  
- Rostade mackor  

3. Raster/kompisklimat   
- Mer gemensamma lekar  
- Hämta en vuxen om någon är ledsen.  
- Bjuda in till lek 
-  Bra att vi är snälla med varandra 
-  Ta hjälp av vuxna 

  
4. Förslagslåda     

- Party!  
- Gå till gammelgården 
-  Disco med popcorn, godis och läsk 
-  Pyssla med påsksaker 



-  Mer lekar inomhus 
-  Rullskridskor ute 
-  Gagaplan önskas igen  
- Måla om uteredskapen 
-  Aktivitetsbana 
-  Basket och fotbollscup  
-  Mer plusplus på morgonen och på eftermiddagen med lysande plusplus 
-  kortlek: Svarte petter  
- Maskerad 

5. Inköp   
- Arm och klätterställning ute 
- Korta hopprep 
- Släp till cyklarna 
- Nya pussel  
-  Tuschpennor  
- Nya pärlor i basfärger samt svarta och rosa 
-  Pärlplattor, hjärtan och kvadrater  
- Glittriga pärlor 
-  Fler hästhinder 
-  Fler gungor  
- Fler cyklar, två hjuliga och hjälmar 
-  Linbana och hängbro  
- Fler dinosaurier 
- Köpa in maskeradkläder ex. superhjältar, polis och tjuv 
-  Monopol junior 
-  Monopol Fort night  

      
  
  
6.       Mötet avslutas  

Nästa möte: 20-04-28  kl.15.00 Lokal: H 7 
  

Protokollförare:  

Rektor Anneli Holmroos 


