
Grön Flagg, Almåsgymnasiet, Floristprogrammet

Borås 160504

Floristerna har under läsåret arbetat med följande.

Dans:  
Vi hade en dansdag med andra klasser från Almås och Viskastransd. Där man fick lära känna nya 
människor både från sin egna skola men även från den andra. Vi hade dansen för att stärka banden 
mellan skolorna och varandra men även att lära känna nya personer. 

Hemlig Kompis: 
Vi hade en hemlig kompis i en vecka inom klassen, där fick man dra en lapp med ett namn. Den 
personen som man fick skulle man vara extra snäll mot i en vecka framåt. Alla skulle i slutet av 
veckan gissa vem som hade vart sin hemliga kompis. 

Komplimanger: 
Till Jul fick alla skriva sitt namn på en lapp som man sedan skickade runt och alla skrev en 
komplimang till varje person. Innan lovet fixade läraren en rulle som man fick med sitt namn med 
allas komplimanger på.  
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Fika: 
På fredagar har vi gemensamt fika i klassen, där en tar med fika och bjuder de andra. När vi har 
fika går vi ut ur klassrummet, till vårt gemensamma rum där vi tänder levande ljus och allt som har 
med skolan att göra lämnar man i klassrummet. I stället pratar man om helgen eller något annat. 
Detta stärker relationerna i klassen. 

Pausgympa: 
Det har vi gjort i klassrummet några gånger och vi har även gjort det med HVIN14. Det var bra att 
göra för man blir mindre stel och man piggar upp kroppen. 

Ergonomi: 
På idrotten har vi gått igenom ergonomi. Det är bra så vi vet hur vi ska röra oss på rätt sätt så vi 
inte skadar oss. 

Sortering av skräp: 
Vi har kompost och brännbart i alla klassrum, men även gemensam sopsortering för knivblad, 
papper, metall, elektronik, glas, färg, kemikalier och trasigt. Det är bra att vi sorterar så vi tänker på 
miljön.  
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Äta tillsammans med HVIN14 i matsalen: 
Det gjorde vi en gång i veckan under höstterminen. Detta var för att vi skulle lära känna varandra 
bättre och få två klasser att bli som en. 

Fika hos Maria: 
När vi åkte gemensamt i klassen och inredarna till UF-mässan i Göteborg så valde vi i klassen 
(floristerna) att åka hem till Maria och äta frukost. Detta gjorde vi för att få en tightare relation med 
läraren som vi vill lära känna mer. 

Grupparbeten i olika kurser: 
För att bli tightare och få en större gemenskap mellan klasserna har vi valt att arbeta i grupper för 
att lära känna varandra bättre. Detta också för att skapa en tightare relation och för att vi ska känna 
oss trygga i varandras närvaro eftersom att prata inför varandra är en betydelsefull grej, men som 
kan vara jobbigt för vissa elever. 

Fotografera gruppbilder och skicka till klasskamrater: 
För att vi i klassen gemensamt bryr oss om varandra och vill att de som är sjuka ska veta att vi 
tänker på dem så tar vi ibland gruppbilder från lektionerna och skickar till den som är sjuk. 
Eftersom vi är en så liten klass och kommer varandra så nära vill vi att alla ska känna sig som en 
del av den även om de är borta och är sjuka. 
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Textile Fashion Center: 
Vi var där både med HVIN14 och HVIN15. Vi gick dit och hem gemensamt och lyssnade på en 
guidad visning av en konstutställning. Detta gjorde vi för att stärka banden i klassen och mellan 
klasserna. Att umgås utanför skolans väggar gör att man blir mer som en gemensam grupp.  

Gemensamma nämnare i klassen:  
Vi satt i mindre grupper och pratade om saker vi hade gemensamt och sedan tog vi upp det i hela 
klassen och då fick man veta mer om varandra och vad man kan prata om när det blir tyst. Detta 
gjorde vi i små grupper och vi bytte när vi var klara så att man fick prata och hitta gemensamma 
nämnare med alla i klassen.  

Gruppövningar på idrotten:  
Vi delas in i olika grupper och det gör att vi lär oss samarbeta med olika personer och man lär 
känna varandra mer.  
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