
 
MÅ TI ONS TO FRE

 
Lekte eller spelade med en ny kompis. ...............................................

Hälsade på en elev som inte var min kompis från förut................

Jag hjälpte en kompis. .................................................................

Idag var jag med någon annan än vanligt på rasten. ......................

Jag sa något trevligt till ett barn eller en vuxen. ..............................

Jag bad en annan elev att komma med i leken 
eller spelet. ...................................................................................................

Jag frågade en annan elev hur hon/han mår. ...................................

Jag var glad tillsammans med en annan elev
/var glad för att en annan lyckades. ................................................

Kompispass

namn och 
klass
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