Matråd - tisdag 22.11. 2011 - protokoll
Närvarande: Sanna Cramer, Alexandra Hedqvist, Anu Hintikka, Tuva Thell, William Dyjée
och Jenny Rönnqvist.
• Vi har tre nya representanter med på matrådet: Alexandra Hedqvist från Grafikens Hus
som kommer att leverera lunch till skolan fr.o.m. v.48, samt två nya elevrepresentanter
från klass fyra: Tuva Thell och Nike Perlefelt Franzen.
• Genomgång av föregående mötesprotokoll.
• Aktuella frågor kring lunch, frukost och mellanmål:
• Grafikens hus kommer att leverera lunch, frukost och mellanmål till skolan fr.o.m. v.
48. Det serveras en varmrätt + specialdieter, två typer av sallad + grönsaksstavar på
borden. Det serveras även dipp till stavarna. Grönsaksstavarna levereras i små
skålar som eleverna själva byter ut när de blir tomma. Dippen tar man från
salladsbordet och dippar på egen talrik för att det ska vara hygiensikt och inte bli
smutsigt på borden.
• Det är önskvärt att servera två alternativa varmrätter varje dag på skolan. Detta är
inte möjligt i dagsläget.
• Frukost och mellanmål fortsätter på samma sätt med samma rutiner. Det har blivit fler
hälsosamma alternativ att välja bland, gröt, fil, havrepuffar, musli, mackor, kokta ägg
och frukt. Förslag: byta ut de ljusa bröden till fullkornsbröd.
• Eleverna frågar: kommer det att serveras soppa och pannkaka varje torsdag i
fortsättningen? Det blir inte soppa varje vecka och inga pannkakor till soppan.
Eventuellt kan vi servera pannkakor till mellanmål någon gång eftersom det är så
populärt.
• Önskemål från eleverna: det är för liten variation på den vegetariska maten, det är
ofta samma rätter.
Alexandra tar med sig informationen. I fortsättningen kommer det även att serveras
vegetarisk mat till hela skolan vissa dagar.
• Sanna och Stina ställer hjälper gärna till med näringsberäkning eller andra tips
gällande lunch och specialdieter vid behov.
• Ett problem som Sanna hört om och som även visade sig i elevenkäten är att en del
av eleverna inte alltid äter sig mätta. Det är viktigt med tillräckligt stora matportioner.
Eleverna får gå och ta mera mat tills de är mätta. Gillar de inte dagens lunch kan de
äta mer av sallad och bröd.
• Genomgång av resultaten från elevenkäten.
• Överlag är eleverna nöjda med maten, matsalen, bemötande och utbud.
• Det som eleverna var mindre nöjda med är ljudnivån i matsalen.
• Förslag: köpa in skyltar med ett öra som ändrar färg beroende på ljudnivån i
rummet.
• Maträtter som eleverna tycker mycket bra om var bl.a.: Pannkakor, tacos,
korvstroganoff, kyckling och ris, nudelwok, fisk, lasagne, köttbullar, köttfärssås.
• Maträtter som eleverna tycker mindre bra om var bl.a.: champinjonsoppa, soppor,
ärtsoppa, spenat, fisk, isterband, tomatsoppa, musslor, broccoli, korvstroganoff.
• Maträtter som eleverna vill lägga till på matsedeln: julbord, hamburgare, pizza,
kinamat, mer pannkakor, mer spagetti.
• Exempel på övriga förslag från eleverna:

• det är ofta smutsigt på borden efter föregående klass. Viktigt att alla plockar
undan efter sig!
• det är ibland stressigt att hinna äta i lugn och ro. Mer tid att äta.
• bättre matro.
• fler nya maträtter.
• mer utländsk mat, mer pastasallad, mer majs, mer sallad.
• varmare potatis.
• gladare färger i matsalen.
• Fler föräldrarepresentanter till matrådet? Vi går ut med en förfrågan till övriga föräldrar
för att se om det finns intresse för att delta på matrådets möten. Vi behöver en till
förälder med.
• Nästa möte: tisdag 17 januari 2012 kl. 14.00.

