
Matråd - tisdag 27 september 2011 - protokoll

Närvarande: Sanna Cramer, Magnus Gustafsson, Anu Hintikka, Laura Herbst, William 
Dyjée och Jenny Rönnqvist.

• Hur är det med skolmaten just nu? Anu får höra många positiva kommentarer, 
eleverna äter bra och tar ofta fler portioner. De föräldrar som provsmakat maten har varit 
nöjda. Sanna håller med till viss del, men har även hört motsatta åsikter av föräldrar. Det 
är mycket som fungerar bra, men vi har ambitionen att vara en skola i topp, det gäller 
även skolmaten. Den nya skollagen innehåller även punkter gällande skolmaten, viktigt 
att vi följer dessa. 

• Syfte med matrådet. Den nya skollagen rekommenderar att det ska finnas matråd på 
skolan för att elever, föräldrar, lärare och kökspersonal ska ges tid att diskutera 
skolmaten. Vi kommer att träffas 2 gånger per termin.

• Föräldrarepresentanter. Två föräldrarepresentanter sitter med i matrådet, Sanna 
Cramer och Stina Fransen. Stina har meddelat att hon inte kommer att delta på möten 
men gärna hjälper till som bollplank eller sakkunnig. Sanna kommer att vara med ännu 
på nästa möte men kommer sedan även hon att fungera mer som rådgivare. Både 
Sanna och Stina har sammanställt frågor kring skolmaten som riktar sig mer till rektor 
och ledningen, dessa kommer att skickas direkt till Nina. Några punkter togs även upp 
under dagens matråd:

• Det borde finnas två lunchalternativ att välja bland. Det är standard i de flesta 
kommunala skolor.

• Salladsbuffé. Går det att få ett bredare salladsutbud och dela upp 
salladsingredienserna skilt för sig? Önskemål från Laura: dressing eller vinäger till 
salladen. 

• Specialkost - tänka på näringsvärdet.
• Mellanmålet - undvika sötade livsmedel och få in nyttigare alternativ. Byta till naturell 

yoghurt, fullkorns flingor/havre fras istället för corn flakes, gröt, kokade ägg och kaviar 
är bra alternativ. Viktigt med laktosfritt alternativ.

• Soppa på torsdagar - varför serveras inte pannkakorna med soppan? Blir mer matigt 
så. Anu berättar att vi serverar pannkakor till mellanmål för att eleverna ska äta 
ordentligt av soppan till lunch, förut åt de mindre av soppan och mer pannkakor. Nu 
får de mjukt bröd till soppan för det ska bli mer mättande. 

• Föräldrar på skolan uppmanas att komma och provsmaka skolmaten! De är välkomna 
att göra detta när som helst! Sanna och Stina kommer att göra detta för att få en bättre 
bild av hur skolmaten ser ut. Magnus i köket bjuder in även till köket om de vill se hur 
maten tillagas. 

• Elevenkät. William undrar om vi borde ha representanter från alla klasser med på 
matrådet. Vi föreslår att vi istället genomför en elevenkät en gång per läsår för att se vad 
eleverna tycker om skolmaten. Enkäten genomförs under hösten. Resultaten redovisas 
på nästa möte med matrådet. 

• Matsalen. Det är en mycket trevlig miljö i matsalen. Bra med en förslagslåda där 
eleverna kan ge feedback till köket. 



• Laura föreslår att klass fyra ska få ta maten själva vid lunchen. De är tillräckligt stora för 
att göra det. 

• Nästa möte: tisdag 22/11 kl. 14.00. 


