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1. Närvaro 

Ida, Emilia, Siri, Robert, Maja, Estelle, Jason, Benjamin, Benny och Juho.


2. Mötet öppnas. 

	 - Kort genomgång av förra mötet.


3. Hur är miljön i matsalen? 

	 - Vi hade en väldigt bra diskussioner kring miljön. Alla i rådet anser att det är 
trevligt att komma till matsalen, framförallt när borden är städade.


-> Viktigt att man inte kommer för tidigt till maten. 
-> Viktigt att alla städar efter sig; har inte fungerat bra med högstadie-eleverna. 
-> Lunchtider för alla nästa år? 

4. Vad vill vi säga om matsedeln? 

	 - Rådet var väldigt nöjda med maten som serveras. Representanterna hade med 
sig ett antal frågor kring maten, matsedeln och arrangemangen runt omkring. Benny 
förklarade på ett tydligt sätt hur det fungerar och varför.


-> Vi hade en bra diskussion kring dessa åsikter. Vi ser att det finns behov att Benny 
besöker klasserna och diskuterar dessa saker med alla elever (inte enbart med 
matrådet). 

5. Förslag på nya rätter och aktiviteter. 

- Ett förslag till att ha soppa och fisk varannan vecka

- Panerad fisk

- Fetaostkräm

- Ketchup oftare

- Salt  & peppar

- Brickor -> det utrustning vi har idag tillåter inte detta

- Sushi

- Pizza (ost o skicka)

- Raggmunk

- Zuccinibiff

- Tacos

- Klyftpotatis, ztatsiki, bearnessås.

- Tikkamasala




6. Övriga frågor eller ämnen 

- Jackan, om det inte finns krokar häng av jackan på stolen.

- Gärna klassens val

- Inge mat hemifrån

- Hård ris ibland (förra veckan)

- Vegetarianer: ”samma” hela tiden, dock inte lika mycket som förr. -> bönbiffar och 

linser uppskattas.

- Temaveckor önskas.


7. Mötet avslutas. 
- Ordförande tackar för ett väldigt bra möte och informerar om att vi 	 	

	 	 kommer att ha ett till möte innan sommarlov.


