
Närvarande: Alexandra, Sanna, Nina, William, Majken, Klara, Jenny

- Genomgång av föregående protokoll
- Ljudnivån i matsalen. Sanna informerar om örat. Ett annat förslag är ljudisolerande 

plattor och möbeltassar på stolarna. Vi skaffar öron och ljudisolerande sidor. 
- elevenkäten - lägga ut informationen på hemsidan - Jenny pratar med Maria.

- Eleverna har förberett frågor:
- hur mycket mat slängs på skolan? Eleverna föreslår att vi under en veckas tid 

kollar upp hur mycket som slängs och sätta upp informationen i matsalen. Ett 
annat förslag är att ta bort sopkärlet, eleverna ska helst äta upp! Om man ändå 
måste slänga går man in i köket. 

- Kan man få 4 pannkakor istället för 2? + grädde. 
-  Alexandra: de äldre eleverna kan få tre pannkakor, de mindre barnen får 

två.
- grädde till, Anu portionerar.

- Elevens val - kan eleverna få vara med och planera menun under en vecka. 
- bara vi planerar i god tid, går det att ordna. 
- alternativt, fem veckor, en gång i veckan
- eleverna röstar i klasserna, Jenny håller i omröstningen.

- Kan vi få mera mjukt bröd till frukost eller mellanmål?
- köket bakar fler sorter och skickar till skolan. Anu får duka fram olika sorter. 
- fler alternativa knäckebröd, tex. falu rågrut. Det börjar vi med!
- ta bort cornflakes från frukost/mellis. Köpa in havrefras/musli allbran istället. 

Bra att ha fler alternativ.  Solrosfrön och kanel är också ett bra alternativ att 
strö över. 

- Kan vi få tacos oftare? Större mängd så att det räcker till de som kommer 
sist.

- senast tog maten slut för de som åt i sista matturen. Vi gör mer mat så det 
räcker!

- byta mattur för fyrorna när det är favoriträtter så att de inte riskerar att bli 
utan.

- Kan vi få jordgubbsfil till frukost/mellis? 
- nej, för mycket socker. 

- Fler morots- och gurkstavar så att man får ta så mycket man vill? Mer majs 
till salladsbordet.

- finns inte längre någon begränsning, alla får äta så mycket grönsaksstavar 
de vill. 

- barnen äter bra med grönsaker intygar Alexandra. 
- Hjälper personalen till så att alla elever tar sallad, provar nya sorter? Det är 

vårt uppdrag. + att en del elever glömmer bort att dricka. Vi måste se till att 
de tar dryck till lunchen. Påminna att barnen dricker ordentligt! Rutin vid 
eftis att lägga in drickapaus?

- Kan vi få potatis- och purjolökssoppa. 
- Det går att ordna. Gärna med kött- / ostpålägg för proteinets skull. 

- Allmän fråga till eleverna: Är det något som har blivit bättre?
- maten! och mjölken.

- Skolmat Sverige, rapport ifylld förra våren. Mailas ut och tas upp på nästa möte. Sätts ut 
på hemsidan.
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- Lagar - måste man ha två alternativ? Det är enligt skollagen inte ett måste att servera två 
lunchalternativ varje dag, det är en rekommendation men inte ett måste. Det är ett mål på 
skolan att kunna servera två lunchalternativ, men i dagsläget är det inte möjligt. Bättre att 
ha en bra rätt än två halvbra. 

- Går det att få recepten på skolmaten? Barnen kommer hem och är mycket nöjda. - 
Alexandra funderar på saken.

- Nästa möte: tisdag 24.4 kl. 8.00 
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