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Fritidsrådet 

 

Närvarande: Frskl Lilly och David, Åk 1Thyra och Stella, Åk 2 Milla och Emilia, Åk 

3 William och Erik 

•  Vi har gemensamt försökt att sänka ljudnivån både inne och ute och 

speciellt vid mellanmålet. Hur tycker ni att det fungerar nu? Bättre? 

Sämre? Lika som förut?  Det är bra, tycker förskoleklassen. Åk 1 vill 

gärna ha ljusslingor och ljus i båda klassrummen. Ibland är det lite rörigt 

när vissa brottas och kittlas på mattan. Åk 2 tycker det var en bra idé 

med myset i klassrum, alltså ljus på borden och ljusslingor. Det är bättre 

men mittemellan eftersom det är några som är högljudda och förstör. I 

matsalen kan man sätta på ljudsensorn föreslår ett barn. Åk 3 tycker att 

det är lika som förut och sämre. Alla pratar högt. Annars bra att äta i 

matsalen. Man kan ha en tyst-tävling och få pris på fredagen är ett 

förslag från baren. 

• Vad tycker ni om aktiviteterna vi har? Något som kan bli bättre?  

Önskemål om andra aktiviteter? Kojprojektet är bra man bråkar inte om 

pinnarna. Väldigt roligt när det är blandade åldrar. De vuxna glömmer 

ibland att säga till när det är skapande. Hjärngympa är kul men vi vill ha 

mera korsord. Sporthallen är också roligt med fotboll och lekar. Vi vill ha 

scenen är din oftare. Fritidsrådet är bra för man får påverka fritids.  Vi vill 

starta en körklubb och ha en dansklubb. Kahoot är roligt men vi vill ha 

det oftare. Vi vill kunna använda klassrummen hos treorna.  
 

 Frågor/förslag från barnen: 

Frskl: Vi vill att flera barn ska få gå på aktiviteterna. Vi vill att det ska 

vara 5 barn i stora gungan istället för 6. Om det är en personal är det 

svårt att ha större grupp än 16 barn. Det blir väldigt rörigt. I vissa 

aktiviteter är det bra om man kan vara färre barn.  

Åk 1: Vi vill ha en Lekdag med ute/innelekar, flera spel, vi vill att 

det ska vara åldersindelat på fotbollsplanen. Längre stund på 

Kinagungan och gröna gungan. Bokläsning. Leksaksdag. Sy-



klubb. Bok-klubb. Oftare film. Fler programmeringsspel och 

matte-spel. 

Åk 2: mer hinder och hästleksaker. Oftare Scenen är din. 

Träsktroll. Roliga timmen. Spadar till vattenbanan. Fler 

Siggeböcker. 

     Åk 3-5: Det är ofta smutsigt på toaletterna. Många korgar blir 

neddragna från hyllorna i kapprummet. 

Utvärdering av fritidsrådet: Det är roligt att kunna påverka   

fritidsverksamheten. Förslagen går igenom för det mesta. Vi vill 

fortsätta med klassrådet. 

 

 

 


