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Matrådets möte - protokoll 

Tisdag 14 oktober 2014 !
Närvarande 
Klass 2 Giraffer: Johan 
Klass 2 Zebror: Emma 
Klass 4 Leoparder: Robin 
Klass 4 Tigrar: Mira N 
Klass 6: Vanessa 
Klass 7: Isabelle !
Köket: Susanne Tall 
Föräldrar: Katarina Nydahl och Jennifer Melén 
Ordförande och sekreterare: biträdande rektor Stefan Häggman !!
Diskussionsämnen !
- Gott är inte bara bra. Livsmedelsverket har kollat upp vad som är bra för barn att äta och dessa 

ska vi på skolan följa. Viktigt att tänka långsiktigt vad som är bra mat. 
- Matrådet jobbar med det praktiska i matsalen, t.ex. ordningen i matsalen och hur man sitter. 
- Matrådet sammankallas ibland då representanterna får framföra synpunkter till förbättringar, 

men viktigt att eleverna själva tänker på alternativa lösningar för allas bästa. 
- I maj besökte Katarina och Stefan Fornuddens skola i Tyresö Stockholm. Den skolan vann förra 

året Arlas guldko. Förslag av elever att även elever från matrådet ska få besöka skolan. 
- Förslag på att eleverna ska få rösta fram namn på skolans matsal. Mira N, Vanessa, Isabelle, 

Emma vill gärna åka. 
- Maten har varit mycket bättre i höst tycker eleverna. Den ser mycket godare ut och salladerna 

är mycket godare.  
- Eleverna behöver tänka på att smaka på allt, men att inte ta för mycket mat, hämta mera sen är 

bättre både för naturen och för att vi sparar pengar. Tips på att vi kan väga maten och ha en 
tävling om att kasta så lite mat som möjligt. 

- Tips av elev: Varje klass önskar bestämma en maträtt eller lotta ut en maträtt. 1 dag i veckan. 
- Tips av elev: Bestämda matbord, men fri placering vid bordet. 
- Tips av förälder: Vi vill att eleverna ska prova på nya maträtter. 1 gång per termin ovanlig 

maträtt. !!
Händer framöver !
- Kökspersonal och de elever från Matrådet (som vill) får besöka köket i Fornuddens skola. 

Kökspersonalen och eleverna ska få vara med om att göra mat. På plats på Fornuddens skola 
blir 07.00–12.00. Kökschef Gösta Rik ställer sig mycket positiv till förslaget och besöket 
kommer att genomföras före jul.  

- I början av januari ska eleverna på skolan få rösta fram ett namn för skolans matsal.  
- Nästa Matråd torsdag 27 november kl. 08.00 med föräldrarepresentanterna och 

köksrepresentant, kl. 08.20 alla elevrepresentanter på plats. 


