
Närvarande: Ida, Nina, Anu, William, Nike och Jenny.

- Uppföljning av föregående protokoll. 

- Ida och Sanna har tittat på livsmedelsverkets rekommendationer ”bra mat i skolan” och 
jämfört med GHS. De har tagit fram ett förslag till riktlinjer:

- Exempelportioner - varje dag. Så att barnen ser allt som ingår i lunchen. Vi börjar 
med detta i augusti. Anu lägger upp portionen, använder våg till att väga upp rätt 
mängd sallad. Samtidigt jobbar vi med lunch/frukost som tema i klasserna i 
augusti - pratar om lunch, sallad, experimentera och visa hur mycket sallad man 
ska äta för att komma upp i rät mängd osv.

- Byta plats på dricka och sallad. Barnen tar sallad själva först, sen varm mat. Vi 
börjar i augusti.

- Matigare soppor, ”finska soppor”, t.ex. gulaschsoppa, köttsoppa, korvsoppa, 
fisksoppa, köttfärssoppa, ärtsoppa. Ida bistår gärna med tips och recept om så 
önskas. Mer proteinrika pålägg när det serveras soppa. 

- Frukosten - det serveras en bra frukost på skolan!
- dryck: mjölk och vatten. Ej kaffe/te - innehåller koffein.
- bröd: idag serveras både vitt och mörkt bröd. Vi tar bort det ljusa brödet. 
- pålägg: ost, skinka, leverpastej, ägg. Bra pålägg!
- grönsaker och frukt: i bitar - bra!
- osötad filmjölk, grova flingor och mysli, bra!  Gärna även pumpakärnor, 

linfrön, solrosfrön osv. 
- gröt - synd att vi inte kan koka egen gröt på morgonen. Vi får ej värma upp 

gröt. 

- Ljudnivån - vi har fått en bra nivå på ljudet i matsalen - det förekommer att barnen 
småpratar och viskar. Vi kommer att fortsätta med regeln ”inget prat” i matsalen. Det ger 
matro och barnen äter bättre. Vi har långa raster och ger barnen möjlighet att prata av sig 
utanför klassrummet trots att det är tystnad som gäller i matsalen.

- Allergikost - har blivit förbättringar t.ex. gällande laktosfria kosten.

- Rapporten Skolmat Sverige -  vi gör en ny till hösten. 

- Jobba med lunch/frukost i klasserna till hösten. Vett och etikett som tema i klassen.
 
- Nina poängterar lärarnas roll i matsalen, vi äter pedagogisk lunch och har skyldighet att 

övervaka barnen i matsalen, se till att alla äter och dricker samt har ett gott bordsskick.

- Inför höstens matråd: det finns intresse bland föräldrarna att sitta med i matrådet. Nya 
föräldrarepresentanter till hösten. Elevrepresentanter: alltid elever från åk 4. Vi väljer nya 
till hösten. 

- Nästa möte: höstterminen 2012. 

Matråd 29.05.2012


