
Protokoll Matråd - 28.11.2012 

Närvarande: Alexandra Hedqvist , Jennifer Melén, Anu Hintikka, Clara Svärdskog, Axel 
Schönberg, Jenny Rönnqvist.

Uppföljning av föregående protokoll:
- Salladsbordet: Clara och Axel tycker att det är mer variation på salladen. Paprika har 

varit uppskattat.
- Grönsaksmingel - utvärdering

- Reaktionerna bland eleverna var överlag mycket positiva. Även om eleverna inte 
gillade smaken av alla grönsaker så visade de ett stort intresse och vågade 
provsmaka. Det har också kommit positiv feedback från föräldrar.  

- Återkommande moment varje höst (september).
- Eleverna föreslog till Alexandra att de ville ha grönsaksbuffé även till mellis. Bra 

idé!

- Exempelportion - ställs fram vid ingången till matsalen. Fungerar bra.
- Dagens soppa - vet barnen om att de får ta av soppan? Det ställs fram en skylt vid 

matdisken där det står vad dagens soppa är. Jenny har pratat med lärarna om det, som 
informerar i klasserna igen.

- Skolmat Sverige. Vi fyller i utvärderingen efter årsskiftet. 
- Elsas skafferi kommer att fortsätta att leverera mat till skolan. 
- Matrådet på hemsidan - vi kommer att utöka informationen om skollunchen, lägga ut 

nyttiga länkar, kontaktuppgifter till köket osv.
- Personalen på skolan och från Elsas skafferi har gått utbildning om hantering av 

allergimat. Utbildningen återkommer varje år. 

Skolmatens vänner - 12 idéer till abretet för en trivsam miljö vid skollunchen
- Vi använde tipsen under föregående läsår. Nu görs en uppföljning för att se hur arbetet 

gått, vad behöver utvecklas vidare osv. 
- http://www.skolmatensvanner.se/verktygslada_1.php#3

- Meny-tavla - finns i båda matsalarna och på hemsidan. Soppan syns på en skylt 
bredvid. Vi hänger upp en griffeltavla vid exempelportionen där dagens lunch och 
soppa skrivs upp. 

- Skylta med dagens måltid - vi använder exempelportion. 
- Köer och flöden - fungerar bra. 
- Tid i matsalen - alla har 30 min på sig i matsalen, rekommendation är minst 20 

min.
- Möblering/utsmyckning - det är mycket fin miljö i matsalarna.  Clara och Axel: bra 

möblering. Bra med små utrymmen så blir det inte så mycket ljud. 
- Akustik - ljudnivån är på en bra nivå i matsalarna. 
- Snyggt och prydligt i matsalen. Ok, fungerar bra att eleverna hjälper till genom att 

torka borden efter sig. 
- Överraska med temadagar.

- Detta läsår har vi hittills haft Tanzania tema en vecka, grönsaksmingel samt 
elevens val -salladsbord.

- Det följs av jullunch i december och påsklunch på våren.



- Valfrihet - eleverna har tre olika knäckebröd att välja på, salladsbordet består 
också av flera olika alternativ. Det serveras två varmrätter som eleverna kan välja 
mellan. 

Elevens val - mellanmål.
-  Alexandra föreslår att vi ska ordna elevens val även för mellis. Elevens får rösta på 
populära rätter/ingredienser. Sedan ordnas elevens val fem fredagar i följd. 

- Jenny pratar med eftis om detta och arbetar fram en röstblankett.
- Omröstningen görs på eftis. 

Nästa möte: 13.02.2013. kl. 8.15 i Pikku Kamari.  


