Matråd 24.4.2012

Närvarande: Alexandra, Anu, Sanna, Ida, William, Nike, Jenny
- Uppföljning av föregående protokoll
- Ljudnivån i matsalen har blivit mycket bättre! Dock är det viktigt att även de vuxna
är tysta och inte ”hyschar” så mycket. Eleverna har ett önskemål om att få viska
under lunchen. Tråkigt att gå miste om det sociala samvaron vid lunchen. Målet är
att på sikt tillåta viskningar, men än så länge är det total tystnad som gäller.
- Hur mycket mat slängs på skolan? Idag slängs det ca 10-11 kg/dag (varierar från
1 - 14 kg). Det har hänt att maten tagit slut för de som äter i sista matturen, alla får
mat men det räcker inte till fler portioner. Beror det på att mycket mat slängs i
onödan? Barnen ska få ta fler portioner och äta tills de är mätta, men det är viktigt
att äta av allt som ingår i lunchen (kött, potatis/pasta/ris, sallad, bröd, dryck), inte
bara det som är godast. Vi inför en exempelportion, där barnen tydligt ser alla
delar som ingår i dagens lunch och att de ska ta av alla delarna.
- Bra att ha grönsaker och sallad tydligt framme så att barnen kommer i håg att äta
av det. Vi byter plats på dryck och salladsbord, så att det blir mer lättåtkomligt. Vi
kommer också att låta eleverna göra ett ”elevens val” för salladsbordet, komma
med idéer på grönsaker de vill ha med.
- Brickor i matsalen? Då kan barnen få med sig allt på en gång, blir mindre spring.
Alternativt att dricka/grönsaker/bröd och smör står färdigt på borden. Allt för att få barnen
att äta av alla delar som ingår i en nyttig skollunch. Vi undersöker saken vidare.
- Allergikost - ambitionen är att allergikosten ska var samma rätt som för övriga elever.
Ibland är detta inte möjligt, då ska det erbjudas likvärdig mat. Viktigt att alla elever som
anmält att de är i behov av allergikost också äter av den maten. Inför nästa läsår kommer
ett intyg att begäras in för de elever som behöver allergikost.
- Rapport från Skolmat Sverige - rapporten gjordes våren 2011, resultaten ligger ute på
skolans hemsida. Mycket har ändrats sedan rapporten gjordes. På de flesta punkter får
Gripsholmsskolan bra resultat. Det område som behöver förbättras är att göra en
näringsberäkning på skolmaten. Sanna kan hjälpa till med detta, vi börjar i höst med att
beräkna en vecka /månad. Det ger en bra indikation på hur näringsinnehållet i maten ser
ut.
- Vi gör en ny rapport för att utvärdera skolmaten som den ser ut idag.
- Sanna, Ida och Alexandra kommer att sätta sig ner tillsammans för att formulera mål och
göra ett förslag på hur frukost, mellanmål och lunchen kan se ut för att vara näringsrik
och bra. Detta ges sedan till rektor Nina.
- Viktigt att lärarna kollar upp att barnen äter och dricker ordentligt i skolan. Bra att prata
om dessa saker i klassen. Viktigt också att barnen äter en ordentlig frukost samt har med
ett mellanmål hemma för att orka ända fram till lunchen.
- Önskemål från Alexandra: att vi jobbar med temat ”frukost” i skolan. Gör en
undersökning kring vad en bra frukost är, varför det är viktigt att äta frukost osv.
Eleverna kan få ta fram recept som Alexandra kan ta med i tidningen måsen till
hösten.
- Nästa möte: 29.5.2012 kl. 8.00.

