Matrådet åk 1-6
9.5.2018
1. Närvaro
Mireija, Tove, Carl, Anna, My, Ella, Noah, Angelina, Rebecka, Mauritz, Elias, Benny
Åkesson och Juho Friberg
2. Mötet öppnas.
- Kort genomgång av förra mötet.
3. Hur är miljön i matsalen?
- Matrådet hade väldigt bra diskussioner kring miljön i matsalen. Följande saker vill
matrådet lyfta upp:
-> genomgång i klasserna om att man alltid ska lämna platsen lika fin som den var
när man kom till maten
-> diskussion kring 5 eller 10 tysta minuter kommer att föras inom skolans personal
-> Benny kollar att alla bord är på rätt ställe (så att det inte är för trångt) och kollar
så att trasorna och trasvattnet är som de ska vara.
-> Genomgång och utvärdering kring mattider kommer att göras inför nästa läsår
-> Benny ser till att trasvattnet byts oftare
4. Vad vill vi säga om matsedeln?
- Rådet var väldigt nöjda med maten som serveras. Representanterna hade med
sig ett antal frågor kring maten och arrangemangen runt omkring. Benny förklarade på ett
tydligt sätt hur det fungerar och varför.
-> 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.

-

efterrätt oftare
Mer varierad vegetarisk MAT, kryddigare fisk
Vanligt smör till mackorna, pannkakor (stekyta- skulle ta 3 dygn)
Thaimat, hamburgare, pizza. Korv & våﬄor till mellis. Runt ljust bröd.
Lite mer kryddor
Delfiner: egen mat.
Tacochips (mer än fem), frysta ärter, potatissallad, vinäger, spenatblad i salladen,
Pizza, tacos med tortilla bröd
Hamburgare, nudelwok, sushi

6. Övriga frågor eller ämnen

- Klassens val till nästa år
Understödes av alla i matrådet.

- Varför uppdukat?

Vi har ett bord uppdukat och reserverat för våra gäster. Bordet används
också av personalen nu när det är så många elever som äter i vår matsal.
7. Mötet avslutas.
- Ordförande tackar för ett väldigt bra möte och informerar om att vi
kommer att ha ett till möte innan sommarlov.

