Matrådet 5 april 2016 kl 09.00 - 10.00.
Närvarande:
Ordförande och personalrepresentant: Juho Friberg
Köksmästare: Jacob Andersson
Elevrepresentanterna:
Åk 2: Simon Storskrubb (Räv) & Elina Tshibanda (Hjort)
Åk 4: Klara Helander (Blåval) & Vilda Östling (Delfin)
Åk 6: Leo Strömberg (Björn) & Kalle Rosenqvist (Varg)
Åk 8: PRAO

Under mötet diskuterades matenkäten som skolans samtliga elever borde
ha fyllt i. Detta kom fram:

1. Vi kunde börja med att konstatera att 265 elever av 350 hade tagit sig tid att besvara
enkäten, vi hade önskat att skolans samtliga elever skulle ha deltagit.
2. På frågan om skolmaten smakade bra hade över hälften av elever svarat alltid eller
oftast. Det var dock en hel del som svarat sällan.
Vi diskuterade med representanterna att vi måste ändra svarsalternativen till
nästa gång. Några få hade svarat aldrig (troligtvis samma elever som aldrig åt
på skolan).
3. Över 63 % svarade att man äter sig alltid eller oftast mätt. 7 % brukar aldrig äta sig mätt
(troligtvis de elever som aldrig äter).
Oroväckande att nästan 30 % äter sig sällan mätt.
4. 78 % äter av salladen alltid eller oftast.
Vi diskuterade med rådet att det känns konstigt att ca 22 % äter sällan eller
aldrig av salladen när alla vet att man ska ta av allt.
5. Över 80 % anser att maten är tillräckligt varm.
Viktigt att stänga locken när ingen tar mat.
6. ca. 40 % anser att skolmaten ser god ut. 53 % anser att maten ser sällan god ut.

Maten ser alltid god ut när den kommer från köket. Efter att man tagit mat så
ser det inte längre lika fint ut.
7. Majoriteten (84 %) anser att man har tillräckligt ned tid att äta i lugn och ro.
8. På frågan av ljudnivån diskuterade vi länge om det var svarsalternativen som hade gjort
att det var svårt att svara ca. 45 % anser att ljudnivån är sällan eller aldrig hög. 45 %
anser att den är oftast hög.
I klasserna F-5 har vi 5 tysta minuter, mycket uppskattat av eleverna. Förslag
på att köra 5 viskande minuter.
9. 67 % anser att det är rent och snyggt i matsalen. 26 % har svarat sällan och 8 % aldrig.
Matrådet diskuterade hur viktigt det är att alla klasser städar efter sig. Nu
ligger det matrester lite här och där på borden och under borden. När alla
städar efter sig så blir det bra!
10.På frågan om de vuxna är hjälpsamma i matsalen har 75 % svarat alltid eller oftast. 11 %
säger aldrig.
Här diskuterade matrådet att de äldre eleverna inte behöver hjälp på samma
sätt och kanske därför svarat aldrig. Man kan ju inte hjälpa någon om man inte
vet att den behöver hjälp.
11. Kocken Jacob går igenom elevernas önskemål gällande maträtter.
Övrigt som diskuterades:

- Liknande enkät ska göras varje vår.
- På hösten kunde vi göra en kortare variant.
- Även de äldre eleverna måste ha matrutiner. F-6 borde äta tillsammans med läraren under
ett visst klockslag.
- Revidera svarsalternativ och frågor inför nästa vår.
Diskutera detta i klasserna:

-

Tvätta alltid händerna innan maten.
Ta alltid översta tallriken, rör inte i andra.
Sallad.
Det finns alltid olika alternativ man kan smaka av (t.ex. vegetarisk, soppa…).
Respektera varandra och ge matro, inge lek med maten.

/J.F

