Matråd 2017-01-18
Närvarande: Matpersonalen, Ritu Gustavsson, Marie Ouattara Lindekrantz och
matrådsrepresentanter.
Ritu Gustavsson som är koststrateg i Hallsberg kommun var ordförande. Hon hade några punkter
hon tog upp.
•
•
•

Ombyggnationen. Hur påverkar det matsituationen? Matsalen är lite mindre nu. När allt blir
klart blir matsalen lite större.
Ritu Gustavsson är ny koststrateg. Kökschef är också ny och heter Christian Björk.
Ritu frågade om vi hade några synpunkter på vårens meny. Men det har inte gått så många
dagar så vi har inte hunnit känna efter så mycket.

Från förra mötet tog vi upp att vi hade fått en ny klocka i matsalen. Vi hade även diskuterat skärmar
för att få det lugnare i matsalen. Ritu kollar upp hur det är på andra skolor.
Sedan tog vi upp vad klasserna har pratat om när de haft klassråd och pratat om maten.
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Några hade pratat om att vi ska ha musik i matsalen för att få det lugnare. Det har vi pratat
om förut men för att det ska fungera bra behöver vi ha fler högtalare. Annars kommer det
låta jättemycket i en del av matsalen och ingenting i andra delen.
Vi ska försöka att bara prata med de som sitter vid samma bord.
När man har rast eller slutat skolan ska man gå i korridoren och inte genom matsalen.
Några klasser har de bestämt att de ska gå på led till matsalen för att det ska bli lugnare.
En del elever vill ha tillbaka brickorna i matsalen. Marie och Jun-maj svarar att brickorna togs
bort för att spara disk och tid.
3:orna tycker att ettorna sitter kvar för länge i matsalen. Rektorn svarade direkt att de som
lägger schemat för mattiderna redan har tänkt på att mattiderna kommer bli längre till
hösten.
Några elever önskar mer lax men mindre fisk i övrigt. Ritu svarar direkt varför vi inte får lax
oftare. Lax är dyrt. Fisk däremot är nyttigt. Panerad fisk är gott men inte så jättenyttigt.
Några ur matrådet berättade att de tyckte fisk i ugn var gott.
Eleverna tycker att det är bra att de får ta mat själva.
Det önskar tacos oftare.
Det önskas fetaost oftare i salladsbuffén.
Pizza önskas oftare.
Det önskas mer kryddor att använda själva.
Några undrar varför det är morötter i köttfärsen. Det är för att det är nyttigt med morötter
och för att dryga ut köttet.
Några undrar varför vi har Becel till smörgåsarna. Det är för att det passar alla, även de som
är allergiska.
Vi önskar uppföljning på hur det gick i matsvinnstävlingen. Ritu fixar det.
Kan vi på något sätt få direkt kommunikation till köket på Alle´?

Till nästa gång ska vi skriva önskelista på bra mat vi önskar att få i skolan.
Mötet avslutas.

