
Fritidsråd 2019-10-16 

Närvarande:   
Fritids Förskoleklass – Emma, Axel 
Fritids Ettan – Lotta, Alma 
Fritids Tvåan och Trean – Alex, Hozan, Vilma och Tyra 

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. Fritids nuläge morgon/eftermiddag/uteverksamhet/lov  
• Roligt med schack ute i paviljongen.     
• Kan vara lite rörigt i kapprummet i paviljongen.   
• Mysigt vid morgonfritids.  

3. Matsalen   
- Gärna nybakat bröd till mellis ibland  
- Lyxfredagar saknas med godare mellis  
- Varierad mellis önskas.    
- Gott med rostat bröd  
- Det är goda smörgåsar   
- Tända ljus önskas  
- Blåbärspaj eller äppelpaj ibland  
- Timglas kan vändas en gång till.  
- Mer sylt 
-  Ett bord i taget kan duka av.   
- Mer gröt  
-  Annat bröd  
- Frukost är god  
- Oboy utan socker  
- apelsinjuice 



4. Raster/kompisklimat   
- Utedagar känns bra, roligt i skogen 
-  Vi leker Gagaboll, krammonster, fotboll, muggarna  
- Varför har man tagit bort klätterställning? Den var tyvärr i dåligt 

skick.  
-  Bättre cyklar behöver köpas in.   
- Roligt med lekar utomhus  
- Använda mer TL lekar Tänka på att alla är snälla mot varandra.   
- Bra om det står en vuxen vid cykelboden.  
-  Cykel med släp  
- Fotbollar  
-  Kortare fritidsraster när det spöregnar. 
-  Vi vill komma upp i trädet vid stenarna  
-

5. Förslagslåda     
- Övernattning med Mc Donalds och efterrätt   
- Maker space fler dagar  
- Mer pyssel  
- En pool 
-  Klistermärken att pyssla med.  

6. Inköp   
- Se utomhus  

7.       Övrigt 
  
-   
8       Mötet avslutas  

Nästa möte: 191112 kl.15.00 Lokal: Källaren 
  

Protokollförare:  

Rektor Anneli Holmroos 


