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1. Mötet öppnades 

2. Dagordningen godkändes 

3. Rapporter från klassråden 

3.1 Önskemål på aktiviteter när vi har friluftsdag/elevens 

val/temadag/aktivitetsdag 

 Kanis 

 Sporthallen 

 Älvsbyverket- gymnastik 

 Pimpla i Korsträsk 

 Skridskor 

 Bio 

 Pyssla (olika årstider) 

 Korsträskdag 

 Simhall 

 Plocka svamp/bär 

 Åka madrass 

 Snölekar 

 Bowling 

 Kåbdalis 

 Utegym 

 Just dance 

 Spadag 

 Baka 

 Fotboll 

 Hinderbana i skogen 

 Lomtjärn 

 Utflykt 

 Bygga snöskulpturer 



 Yoga 

 Vandring 

 Skogspromenad 

 Volleyboll 

 Bada utomhus 

 Längdskidor 

 Lära känna dag med val utomhus 

 Lekdag 

 Temadagar – maskerad, sport, djur,  

 Läsa 

 

3.2 Beröm och positiva händelser på Parkskolan 

 Eleverna i 1C vill ge tummen upp till sina faddrar i 5D som har 

varit med dem i ishallen och hjälpt till och åkt skridskor. 

 Eleverna i 1 C vill ge tummen upp till alla barn som har följt 

reglerna vid snöbollskastningen. 

 Några tjejer i 5D vill ge beröm till några i 4B (vi fick inte veta 

till vilka) 

 Fbk vill ge beröm till 2C, till Maja Bi 1C och till Kevin i 5B för 

att de är snälla mot de som är nya i klassen. 

 2 C tycker att skeppet, gungorna, fotbollsplanen, fröken, 

klassrummet och leksakerna är bra på Parkskolan. 

 3D vill ge tummen upp till lärarna i 3D, till Dungens fritids och 

till instrumentlärarna. 

 1C för att dem lyssnade bra när 5D åkte skridskor. 

 

 

 



4. Övriga frågor  

Nina informerar om det kommande matrådet. Varje 

klassrepresentant fick med ett informationsblad där det står att 

kostchefen Åsa vill att Parkskolan kommer med förslag på en 

aktivitet/tävling för skolan för att minska matsvinnet ytterligare. Hon 

vill även att eleverna kommer med förslag på en belöning vid uppnått 

resultat. Varje klass tar upp frågorna på ett klassråd och sedan 

lämnar klassläraren förslagen till Anna-Karin. 

Det står även att varje årskurs ska utse en 

matrådsrepresentant/årskurs. Från år 4 blir det någon i 4C och från år 

5 blir det någon i 5D.  

5. Nästa möte  

Dag och tid för nästa möte är inte bestämt men det blir efter 

jullovet. 

6. Mötet avslutades 


