
Frågor om  dagens trä ff

Säg en sak som  

var bra  idag

Säg en sak som  

du har lärt  dig 

idag

Säg något du 

inte tyckte om  

m ed dagens 

trä ff

Berätta  om  

något v i 

arbetat m ed 

idag!

Vad var bäst 

idag?
Var något svårt  

idag?

Är du nöjd m ed 

dagens trä ff?



Frågor om  dagens trä ff

Hur var 

stäm ningen i 

gruppen idag?

Var övningen  

vi gjorde idag 

rolig eller 

tråk ig? 

Varför?

Skrattade du 

under trä ffen 

idag?

Vilken fika  v ill 

du helst  ha  när 

v i ses?

Tyckte du a tt  

dagens tem a 

var intressant?

Vill du säga 

något m er om  

det v i pra ta t  om  

idag?

Hur känner du 

dig nu?



Frågor om  Ung i FUB

Varför går du 

t ill Ung i FUB:s 

trä ffar?

Är det a llt id 

roligt  a tt  gå  på  

våra  trä ffar?

Hur brukar du 

känna dig efter 

våra  trä ffar?

Har du lärt  dig 

något nytt  

under våra  

trä ffar?

Vad tycker du 

om  att  jobba 

m ed olika  

tem an?

Gör v i roliga  

saker 

t illsam m ans?

Vad är det 

säm sta  m ed 

Ung i FUB



Har du vågat 

göra  något nytt  

m ed 

Ung i FUB?

Frågor om  Ung i FUB

Varför går du 

t ill Ung i FUB:s 

trä ffar?

Är det a llt id 

roligt  a tt  gå  på  

våra  trä ffar?

Hur brukar du 

känna dig efter 

våra  trä ffar?

Har du lärt  dig 

något nytt  

under våra  

trä ffar?

Har du få tt  nya  

vänner genom  

Ung i FUB?

Har du lärt  

känna nya  

m änniskor 

under din 

t id i gruppen?

Vad tycker du 

om  att  jobba 

m ed olika  

tem an?

Gör v i roliga  

saker 

t illsam m ans?

Vad är det 

säm sta  m ed 

Volym en på  

m ax?

Hur skulle du 

känna om  

Ung i FUB:s 

trä ffar 

försvann?

Hur ser din 

dröm träff m ed 

gruppen ut?

Är Ung i FUB en 

vikt ig 

verksam het?

 



Berätta  om  

något v i 

arbetat m ed 

idag!

Frågor om  dagens trä ff

Säg en sak som  

var bra  idag

Säg en sak som  

du har lärt  dig 

idag

Säg något du 

inte tyckte om  

m ed dagens 

trä ff

Vad var bäst 

idag?
Var något svårt  

idag?

Hur var 

stäm ningen i 

gruppen idag?

Var övningen  

vi gjorde idag 

rolig eller 

tråk ig? 

Varför?

Skrattade du 

under trä ffen 

idag?

Vilken fika  v ill 

du helst  ha  när 

v i ses?

Tyckte du a tt  

dagens tem a 

var intressant?

Vill du säga 

något m er om  

det v i pra ta t  om  

idag?

Hur känner du 

dig nu?

Är du nöjd m ed 

dagens trä ff?





Har du vågat 

göra  något nytt  

m ed 

Ung i FUB

Frågor om  Ung i FUB

Varför går du 

t ill Ung i FUB:s 

trä ffar?

Är det a llt id 

roligt  a tt  gå  på  

våra  trä ffar?

Hur brukar du 

känna dig efter 

våra  trä ffar?

Har du lärt  dig 

något nytt  

under våra  

trä ffar?

Har du få tt  nya  

vänner genom  

Ung i FUB

Har du lärt  

känna nya  

m änniskor 

under din 

t id i gruppen?

Vad tycker du 

om  att  jobba 

m ed olika  

tem an?

Gör v i roliga  

saker 

t illsam m ans?

Vad är det 

säm sta  m ed 

Ung i FUB?

Hur skulle du 

känna om  Ung i 

FUB:s trä ffar 

försvann?

Hur ser din 

dröm träff m ed 

gruppen ut?

Är Ung i FUB

 en vikt ig 

verksam het?
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