
Fritidsråd 2020-01-29 

Närvarande:   
Fritids Förskoleklass – Jacob, Dahlia 
Fritids Ettan – Alma, Allie 
Fritids Tvåan och Trean – Elsa, Hjalmar 

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  

- Vi pratade om att biblioteket ska få ett akvarium, vilket var spännande. Det 
kommer bli vackert tycker barnen. 

2. Matsalen   
- Känns som det är samma mellis ofta, mer variation och mjukt bröd 

varje dag både till frukost och mellis vill barnen ha. 
-  Smakyoghurt med exempel mango 
- Rostat bröd till frukost och baguetter ibland 
-  Mer variation av gröt exempel mannagrynsgröt. 
-  Oboy utan socker önskas  
- Skivbar leverpastej och gurka, kalkon, skinka och lingonbröd      
- Bra med smoothies   
- Skorpor och nyponsoppa  
- Kräm 
-  Fil med bär  
- Fattiga riddare   
- Fler sorter av hårt bröd, det blir godare då med hårds mackor   
- Bättre med små förpackningar med smör, de stora blir äckliga 
- Liten nutella förpackning på fredagar   
- Ugnspannkaka, våfflor eller pannkaka till mellis 
-  Korv med bröd till mellis 
-  Grilla hamburgare på utedag  
- Överrasknings mellis på fredagar 
-  Lagom långt med 5 tysta minuter  

3. Raster/kompisklimat   
- Köpa in en träbil   



- Köpa in en kiosk, affär som man kan leka i  
- Rasterna fungera bra 
- Alla har någon att leka med, vi ska bli bättre på att bjuda in till lek 
-  Hästhoppning är populärt 
-  När vi spelar fotboll behöver en vuxen ha koll  
- Fler däckgungor och en kompis gunga  
- Ordna skydd så att inte bollen rullar ut på någon annans lek.   
- Tänka på att inte springa inomhus 
-  Det är kallt ute ibland, ha bra kläder på sig   
- Stjärnstopp är roligt 

  
4. Förslagslåda     
- På sportlovet vill barnen åka skridskor 
- Mer vinterlek ute inte bara fotboll. 
-  Ny klätterställning önskas 
-  Välja vad vi gör på utedagen.   
- Fotboll på gympan 
-  Pyssla med robot  
- Mer pyssel  
- Mer olika lekar 

5. Inköp   
-  Barbiedockor  
-  Köpa in fotbolls och hockey spel  
- Biljardbord  
- Dinosaurier  
- Pluss pluss neon 
-  Leksaksbilar  

7.        
  
-   
8       Mötet avslutas  

Nästa möte: 20-02-18 kl.15.00 Lokal: H 7 
  

Protokollförare:  

Rektor Anneli Holmroos 


