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                                 Protokoll fritidsrådet F - åk 3 

Punkter att diskutera: 

Förskoleklass: Vi vill gärna grilla hamburgare vid utegrillen någon gång. Vi 

önskar oss lite mera leksaker tex en bilmatta och andra saker. Det skulle vara 

roligt att ha en gosedjursdag någon dag. 

Åk 1: Vi vill jättegärna ha en teatergrupp, sen kan vi spela upp teatern på 

scenen för de andra på fritids. Vi vill gärna ha en stor ute/inne tavla där man 

kan se om barnen är inne eller ute på fritids. Då blir det enklare att bara flytta 

sin magnet när man vill gå in tillexempel. Vi vill också ha gosedjursdag! 

Åk 2: Vi har problem i hästkojan! Vi vill ha ett lottningssystem för vem som ska 

vara häst eller ryttare. Vi behöver hjälp med det. Vi vill gärna ha mera 

hästleksaker, eftersom många har kommit bort. Barn gömmer saker i skogen 

för att ha senare. Vissa förstör när vi leker häst. 

Rörigt och bråkigt på fotbollsplanen. Det behövs tydliga regler igen och det är 

svårt när vi ska dela in lag. Vissa ska alltid bestämma och ofta blir det helt 

ojämna lag med 3 från sexårs mot tre från treorna till exempel. Vissa skjuter för 

hårda skott. Köpa in timglas, eller en vuxen kan ta tid, för där blir det mycket 

tjafs. Innebandyglasögon vill vi gärna ha när vi spelar innebandy för att skydda 

ögonen. 

Åk 3: Vi vill vara ute mer, fast inte när det är kallt. Vi vill baka och sy oftare. Det 

är för mycket film hos oss. Vissa vill ha mer film. Vi vill ha klubbar och vi själva 

kan vara ledare. 

Hur tycker ni leksaksboden fungerar nu med det nya utlåningssystemet? 

Det fungerar jättebra. Förut fick barnen eller personalen plocka in alla saker 

och mycket försvann. Nu är vi mer försiktiga med leksakerna. 

Vissa lämnar inte tillbaka leksaken, då hänger namnbrickan kvar. Kanske de 

lånar ut saken till någon annan istället för att lämna in i boden? Man måste 

prata med den som inte lämnat tillbaka sin sak. Det är inte acceptabelt att 

strunta i att lämna in sin lånesak. Många går in i boden och hämtar bricka och 

leksak själva. Det ska ju de som jobbar där göra. Hur vet vi vilka som ska jobba? 



Elisabeth ska prata med fritidspersonalen om alla 

bra förslag och synpunkter på måndagsmötet! 

 

 


