Matrådet den 21 oktober 2015 kl 09.00 - 10.00.
Närvarande:
Ordförande och personalrepresentant: Juho Friberg
Köksmästare: Jacob Andersson
Personalrepresentant: Gaurav Singla
Elevrepresentanterna:
Åk 2: Elsa Elovsson (Ugglor) & Nova Richthoff (Örnar)
Åk 4: Carl Trelje (Giraffer) & Sebastian Gustavsson (Zebror)
Åk 6: Love Lindarck (Leoparder) & Olle Kruus (Tigrar)
Åk 8: (Kunde inte delta p.g.a. temadag)

Under mötet diskuterades följande:
- Genomgång av årets matråd, presentation.
- Matrådet ska uppmärksammas mer, t.ex. med ett gruppfoto i samband med skolrestaurangen.
- Följande punkter togs upp:
* Flera klasser önskar Sushi oftare.
- En tidskrävande maträtt som är svår att tillverka för 450 personer, men
Jakob ska se över möjligheterna.
* Pizza gärna en gång i månaden.
* ”Elevens val”, eleverna röstar fram en maträtt.
- Matrådet beslöt att varje klass får rösta fram en ”elevens matval” som
serveras t.ex. en fredag i månaden. Jacob gör upp ett schema.
* Inte banda sallad, gurka skilt, tomat skilt etc.
* Någon annan dricka än mjölk och vatten ibland.
- Matrådet diskuterade alternativ; juice är inte bra för tänderna och
bubbelvatten kräver en större investering. Möjligt kanske att ha det någon
enstaka gång.
* Mat som äts hemma.
- Svårt att definiera vad som menas, eleverna äter olika maträtter hemma. det
är alltid någon som tycker att maten är annorlunda än hemma.

* Soppa och pannkaka.
- Kanske något för skolan. I Finland äts det oftast varje torsdag ärtsoppa och
pannkaka.
* Vi har mycket god vegetarisk mat på skolan, kanske pröva på veganmat.
* Vad är ekologiskt?
- Vi kunde uppmärksamma mer så att restauranggästerna får mer kännedom.
* Städningen
- Viktigt att varje klass ser till att man städar efter sig. Ordningseleverna i de
lägre klasserna fungerar bra.
* Tvätta händerna ordentligt, med tvål.
- Viktigt med rena händer! Lärarna får påminna.
* Hår i maten
- Viktigt att eleverna inte leker i matkön. Det är därifrån hår kan hamna i
maten; inte från köket!
* Rena disktrasor.
- Jacob påminner om att personalen byter ”diskvattnet” oftare.
* Testa nya maträtter.
* Matro
- Viktigt att respektera ”fem tysta”.
* Mellisönskemål: yoghurt, mörkt bröd oftare samt fil och flingor.

Under mötet beslöt matrådet att följande punkter åtgärdas:

- Gruppfoto på matrådet
- Förtydliga att vi dricker ekologiskt mjölk (och kaffe).
- Påbörja ”Elevens matval”.

/J.F

