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Datum 

2020-11-05 

Skola 

Botilsäter skola 

Kostenheten Ann-Charlotte Axelsson, Maria Larsson 

Rektor Katarina Danielsson 

Skolpersonal        

Elever F-klass Tova 

Klass 1 Ella 

Klass 3 Alexius 

Klass 5 Maja 

Klass 5 Elsa 

 

Evelina Larsson 

Evelina informerar måltidsrådets deltagare om arbetet kring matsedelsplanering. Evelina berättar 
att Kostenheten måste säkerställa att skolmaten är näringsriktig och följer de riktlinjer som vi har 
att förhålla oss till i den politiskt antagna Livsmedels- och måltidspolicyn. Policyn presenterar 
även kommunens egna mål som innebär att vi, i så stor utsträckning det går, tillreder och 
serverar svenska, ekologiska- och närproducerade livsmedel. Utöver detta ska matsedeln hålla 
en viss budget, vilket också påverkar vilken mat som kan serveras i skolan. 

Kostenheten och politikerna är intresserade av att höra vad skolans elever och personal har för 
synpunkter på maten som serveras, måltidsmiljön och deras tankar kring matsvinn. Vid 
måltidsrådet lägger representanterna fram sina synpunkter, och efter avslutat måltidsråd 
sammanställs dessa. Synpunkterna skickas till politikerna samt används som underlag vid 
kommande matsedelsplanering 
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Föregående möte: HT-19 
Deltagarna på måltidsrådet upplevde att det var högljutt i matsalen. Vid föregående möte 
pratade deltagarna om att testa införa lugn musik eller en ”fem tysta minuter-regel” i matsalen. 
Evelina frågar hur elever, rektor och kostpersonalen upplever ljudnivån i dagsläget. Samtliga 
deltagare på måltidsrådet säger att ”fem tysta minuters-regeln” funkar bra. Eleverna tycker det är 
lugnare och tystare nu, jämfört med föregående år. 

Vid föregående möte framkom uppgifter om att många tycker det är halkigt på golvet. Det lades 

då fram ett förslag att införa en sko-fri matsal. Idén blev aldrig genomförd under 2019/2020 men 

Katarina och kostpersonalen önskar att ett nytt försök gjordes för att införa sko-fri matsal under 

2021. 
 

Måltidsråd bör ske minst en gång per år.  

Rektor ansvarar för att kalla till mötet. Vid mötet deltar kostekonom, rektor, elever och måltidspersonal.  

Mötet protokollförs av någon som deltar vid måltidsrådet. Protokollet skickas till kostchef, rektor och 

måltidspersonal. Kostchef skickar det vidare till politikerna i Barn- och utbildningsnämnden.  

När alla måltidsråd är genomförda kommer Kostenheten att sammanställa och analysera resultatet. Detta ligger 

sedan till grund för kommande matsedelsplanering och samverkan med skolans rektorer. 

 

Från varje klass deltar en elev vid måltidsrådet. Klassens representant har med sig synpunkter från sin klass. 

Inför måltidsrådet bör klassen därför förbereda sig, genom att eleverna diskuterar kring samma punkter som 

kommer att tas upp vid måltidsrådet, dvs de som finns nedan. På så sätt kan vi få ett samtal vid måltidsrådet, som 

leder till utveckling inom såväl själva måltiden som måltidsmiljön i matsalen. 

 

Vad tycker ni är bra med skolmaten? 

Maten är god! Eleverna tycker att pannkakor och kycklingspett är gott.    

 

Finns det något som ni önskar ska förbättras med skolmaten? 

Den kokta potatisen upplevs hård. Evelina informerar att det är ett vanligt förekommande problem vi har i 

våra skolrestauranger. Katarina ger förslag till köket att testa olika sorters potatis. Kostpersonalen kan 

även använda något utav Kostenhetens forum för att diskutera olika livsmedel med andra kockar. Kanske 

någon har förslag på en potatis som funkar bättre.  

Eleverna önskar att det serverades våfflor i skolan. De önskar att det serverades pannbiff, korv med bröd, 

tacos, fisk och fläsk oftare. De önskar även att få göra sin egen sallad, dvs. att grönsakerna ligger ”för sig” i 

salladsbuffén.  

 

Eleverna önskar muffins och glass till efterrätt. Evelina hänvisar till livsmedels-och måltidspolicyn och 

förklarar varför vi vanligtvis inte serverar efterrätter i skolan. Vissa undantag finns dock, som t.ex. på 

måltidens dag som infaller en gång per år, då har efterrätt serverats.  
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Hur är ljudnivån i matsalen? 

Sedan skolan införde ”fem tysta minuter” upplevs det mycket lugnare och tystare jämfört med tidigare år. 

Eleverna är duktiga på att endast prata med de som sitter vid samma bord. Det är däremot ibland vissa 

som springer i matsalen, vilket skapar lite stök. De tävlar om att komma först till diskinlämningen. Viktigt 

att man hjälps åt för att säga till personer som springer i matsalen. Eller ber en vuxen om hjälp.   

 

På vilka sätt kan vi sänka ljudnivån i matsalen? Vad krävs och vem ska bidra till att det blir bättre? 

       

 

Upplever ni matsalen trivsam och fräsch? 

Golvet i matsalen är halkigt. Katarina och kostpersonalen önskar att införa en sko-fri matsal. Katarina ska 

titta på möjligheten att köpa in skoställ. 

 

Vattenmaskin önskas. Den som fanns tidigare gick sönder. I dagsläget har Botilsäter kannor på varje bord.  
 

 

Äter ni upp det ni tagit på tallriken? 

För det mesta. Det är vissa som kastar. 

 

Vad finns det för anledningar till att maten slängs? 

Vissa gillar inte maten, vissa slänger bara för att de vill. Tar för mycket som man inte orkar äta upp.    

 

Hur kan vi minska matsvinnet på er skola? 

Ta lite i taget, börja med liten mängd för att smaka på maten. Om man vill ha mer så kan man ta fler 

gånger.  
 

 

Katarina upplever att det blivit lugnare i matsalen. Kostenheten tog över fritidsmåltiderna från och med 

sommaren 2020. Katarina säger att det funka jättebra med måltiderna till fritids. Katarina upplever att det 

är bra kommunikation mellan köket och pedagoger på skolan/fritids. Kostpersonalen instämmer. 
 

 

Tycker eleverna är jätteduktiga och det funkar jättebra.  
 

 

 


