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§ 1  Mötet öppnas 

§ 2  Sekreterare är Monica 

§ 3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling -  I vår plan 

har vi en hel del främjande arbete för att vi alla ska känna oss 

trygga på skolan. T ex rastvärdar, bestämda platser i matsalen 

osv. Vi har också varje termin Friendsgrupper. Vi tycker vi om det? 

 ”Det är bra att vi får lära känna varandra” ”De yngre behöver inte 

vara rädd för oss som är äldre” ”Vi får träffa alla vuxna och de får 

träffa oss”.  

 

§ 4  Elevers frågor – Klassråden har fått i uppdrag att prata om vi på 

skolan ska erbjuda ”tjejbandy” och i så fall på vilket sätt? Här är 

några av de förslag som finns: 

 Det är viktigt att de som brukar spela frågar 

om tjejerna vill vara med och spela? 

 ”tjejbandy” måndagar och tisdagar på 

framsidan för alla åldrar. På baksidan får vem 

som helst spela. Alltså både tjejer och killar. 

 Om en vuxen är med och spelar så kan det 

göra att fler tjejer är med och spelar. 

 Baksidan en plan för ”alla”, framsidan en 

plan för tjejer men även en tredje plan för de 

yngsta som inte vill spela med de äldre. 



 Ha en ”prova på rast” för tjejerna. 

 För att få med mer tjejer kanske man kan ha 

en bandyturnering. 

 Att tjejerna och killarna spelar bandy var för 

sig två dagar i veckan och blandat tre dagar. 

Klassråden hade också fått i uppdrag att komma med förslag till 

Vinterdagen:  

 Åka skidor i pulkbacken. 

 Ha en skidbana på Ängen där man får åka på 

tid om man vill. 

 Ta med fika hemifrån. 

 Hinderbana 

 Skotta upp ”snökojor” som man kan sitta i 

och fika. 

 Att vi får varm choklad. 

 En eld där man kan grilla korv. 

§ 5  Mötet avslutas 

  

 

 


