
Verksamhetsberättelse 20/21 & 21/22  

Året började med att vi i maj 2020 hade ett coronasäkert Grill &mys där vi grillade korv och 
marshmallows. För att göra eventet så coronasäkert som möjligt såldes det ett begränsat antal 
biljetter, samt att vi uppmanade alla som kände minsta symptom att stanna hemma. Vi hade 
även handsprit på plats.  

Sedan planerades det en halloweenfest på båten Vieille Montagne. Ursprungsidéen var att ca 
100 elever och vänner skulle komma. Men efter övervägningar inom vår styrelse och med er i 
KFFS begränsades antalet platser till enbart Kristofferskolans gymnasieelever. Det delades 
även ut ett pris för bästa utklädnad. På eventet kom ca 50 elever.  

Då det var svårt att skapa större event pga pandemin gjordes en del småtävlingar i skolan. I 
form av pyjamasdag, Killergame och merch tävling. Styrelseåret avslutades med en 
fredagskamp där medlemmarna fick komma och umgås utomhus och göra olika aktiviteter. 
Samt ett till Grill & mys under våren. 

21/22  

Som tidigare år så jobbade den gamla och den nya styrelsen tillsammans i slutet av läsåret 
(2021) där det anordnades ett Grill & mys (se ovan). Detta gjordes med pandemin i åtanke, då 
vi hade begränsat antal biljetter, följde folkhälsomyndigheternas rekommendationer och 
erbjöd handsprit på plats.  

För höstterminen 2021 har vi hunnit hålla ett Killergame för våra medlemmar, som 
fortfarande pågår. Även ett antal fredagslåtar har blivit gjorde, vilket är mycket populärt.  

Inför det kommande året har vi planerat följande:  

●  Ett antal temadagar i samband med dagar såsom kanelbullens dag, jul, fredagslåt osv  

(utspridda över året).  

●  Halloweenfest på Vieille Montagne med max 100 biljetter. Där hålls  

utklädningstävling med pris mm. Detta sker självklart i linje med FHM:s  

rekommendationer.  

●  En alt. julfest i samarbete med Edith Boris (en tidigare elevkårsordförande).  

●  Secret santa med alla våra fina medlemmar då det närmar sig jul.  

●  Bakdagar, såsom julbak, kanelbullebak osv (utspritt över året).  

Framåt våren har vi planerat följande:  

●  Ett till Killergame.  



●  Vi har som ambition att genomföra den skidresa som under de senaste åren planerats  

för, men inte kunnat genomförts i och med pandemin.  

●  Slutligen planerar vi inför vårt traditionella Grill & mys i samarbete med det kommande 
årets styrelse.  

●  Även under vårterminen planerar vi inför eventuella temadagar och bakdagar såsom 
semmelbak etc.  

Självklart tillkommer fler roliga event under årets gång som kräver mindre planering, men 
detta vår grundplan inför året.  

Inför alla dessa event har vi självklart den rådande pandemin i åtanke och ska göra allt i 
vår makt för att förhindra en smittspridning hos skolans elever, och samtidigt kunna bidra 
till att våra medlemmar får en rolig och givande gymnasieupplevelse.  

 


