
Protokoll Fritidsrådet 2017-09-05 

Närvarande: Therese och Loke F, Ludvig och Fred åk 1, Emilia och Anne åk 2, Alicia Gi och Erik S åk 3, 

Elisabeth 

Vad har vi haft för aktiviteter senaste månaden? 

Barnen: Spelet Vildkatten har varit populärt. Vi har haft dansklubb. Vi 

har lekt häst. Vi har lekt med lego. Vi har gjort gipsfigurer på 

skapande. Åk 3 har bakat sockerkaka. Vi har varit mycket ute och lekt 

för det har varit så fint väder. Förskoleklassen har varit på utflykt. År 

3 har haft syprojekt. 

Vad har vi tränat på i de olika aktiviteterna? 

Barnen: När vi spelar Vildkatten och andra sällskapsspel tränar vi 

minnet, att inte stressa, att vänta på sin tur, jobba ihop, samarbete 

och lära sig följa reglerna i spelet. Det är roligt också att spela olika 

spel. Det är kul att vara ute. När vi är ute och leker tränar vi på att 

samarbeta och det är bra att röra på sig, bra att springa och få frisk 

luft.  

Hur kan vi arbeta med värdegrunden på fritidshemmet? 

Inga förslag. Förslag kan läggas i förslagslådan. Elisabeth har en idé 

att jobba med värdegrunden på skapandedagarna.  

Övriga frågor 

Förskoleklassen 

• Önskar sig mera lego. Vi ska titta på det om det behövs mera. 

Man kan leka med lego i Abborrviken också. 

Åk 1 

• Vill ha Gosedjursdag. Vi bestämde att vi kan ha det och göra 

kläder till gosedjuren. 



• Flera styltor, sparkcyklar. De styltor vi köpte senast var bra så vi 

kan köpa flera sen. Sparkcyklar har vi tyvärr inte plats för på 

skolgården. 

• Vill vara mer inomhus och leka. Vi kommer att vara mera inne 

senare när det är sämre väder t.ex. 

• Större skolgårdgräns. Barnen diskuterar vad som kan hända om 

gränsen är större: Man kan göra illa sig och så kanske man är för 

långt bort och inte ser någon fröken. Man kan gå vilse. Man hör 

inte när det ringer i klockan. Man kan få hjärnskakning och är 

man ensam kan man svimma på vägen ner till fritids. Vi 

bestämde att gränserna är bra som de är. 

Åk 2 

• Måla mera, utomhusmålning på väggen och ansiktsmålning 

• Frisbeegolf 

• Tälja 

• Baka 

• Truls koja, bygga vindskydd 

• Göra och måla hästhinder 

• Oftare IP och sporthallen 

• Ordna hästtävling med biljetter på skolgården 

Många bra förslag på aktiviteter som vi absolut kan göra! 

Åk 3 

• Minecraft på Ipads. Elisabeth ska diskutera med 

fritidspersonalen, kan inte lova något. 

• Lära sig koda och göra spel, Roblox och Scratch junior. Bra 

förslag men vi måste ha flera bra Ipads och det har vi inte för 

tillfället. 

 

Tack för denna gång! 



 

   


