
Protokoll Fritidsrådet 

Förskoleklass: Signe och Gustav 

Åk 1: Stella och Thyra 

Åk 2: Milla, Elsa och Sofia 

Åk 3-5: Erik S och Alicia Gi 

 

Vad har vi haft för aktiviteter sista månaden? 

Hjärngympa, skapande, sporthallen, klubbar tex 

dansklubb, bokklubb och arbetsklubb. 

 

Vad har vi tränat på i de olika aktiviteterna? 

Vi har tränat hjärnan och att inte ge upp på 

Hjärngympan. Det har varit jättekul. 

På Skapande har vi lärt oss att göra nya saker som t.ex. 

stentroll. På skapande tränar man också på att inte ge 

upp, det är bra för hjärnan att få idéer. Kul att prova på 

att göra olika saker. Mera skapande. 

 

Övriga frågor 

Förskoleklassen: 

• Vi vill att det bara ska vara 5 barn på gungan 

istället för 6. Det känns trångt, man får trängas och 

man kan ramla av. Elisabeth ska prata med de 



andra i personalen om detta så får vi se hur det 

blir. 

Vi vill jättegärna ha en gungbräda! Bra idé, 

Elisabeth ska höra vad de andra i personalen tycker 

och om det är möjligt. 

Vi vill gärna ha en Kompissol där man kan stå om 

man inte har någon att leka med. Bra idé, en sådan 

kan vi måla. Man kan måla med kritor också 

utanför stora ingången. 

 

Åk 1: Vi vill gärna ha flera utflykter tex till Viby by och 

Truls koja. Det ska vi ha! 

Vi vill också gärna ha ett vilorum. Det är viktigt att få 

vila och ta det lugnt ibland. Vi har ju Lugna rummet där 

även åk 1 får vara förstås. 

Vi vill gå till minigolfen igen! Roligt att ni tyckte det var 

kul men det brukar vi mest göra på Sommarfritids. 

 

Åk 2: 

Vi vill ha flera klubbar tex fingervirkningsklubb, 

sångklubb, Imovieklubb, Nyhetsmorgon 

ochTidningsklubb. Det går jättebra, skriv lista på vad för 

sorts klubb, vad ni ska göra, hur många barn kan vara 

med, vilket material som behövs och säg sedan till en 



fröken på fritids så hjälper den till att ordna plats och 

material m.m. Skriv affischer och sätt upp! 

Skapande en annan dag (Elsa). Ska höra med Linda. 

Vill bada simhallen. Tyvärr bygger de om simhallen nu. 

Göra gymnastik i sporthallen. Bra förslag jag vet att St: 

Olofs skola har mattor till gymnastik. 

Skridskor. Vi kommer att åka skridskor i vinter men vi 

kanske kan åka till Vikingahallen på något lov. 

 

Åk 3-5 

Teaterklubb och uppträda live. Det ska vara  

blandade åldersgrupper. Jättebra idé, det måste vi 

kunna köra igång med. 

Tack alla barn för denna gång 

Elisabeth 


