Matråd 2017-05-05
Närvarande: Gustav åk 1, Hadi åk 2, Nikki och My åk3, Andre´ åk 4,
Mohamed åk 4, Samuel åk 6, Mari Adolfsson och June-Maj köket,
Marie fritids
1.Mötet öppnas.
2. Förra protokollet går igenom.
3. Varje klass går igenom vad de tagit upp.
Åk 6.
 6:orna vill ha mer pizza och inte så mycket fisk.
 6:orna skulle vilja ren fetaost i salladsbuffén.
Åk 4
 4:orna tycker inte om när det är ris i köttfärsen. Vi diskuterade det i
matrådet och kom på att det inte var ris i köttfärsen senast.
 4:orna vill ha grönsaker för sig, inte blandat i maten.
 När det är tacos vill 4:orna att köttfärsen serveras först i matkön. Marie
och June-maj förklarar att det beror lite på hur matvagnarna står. I första
vagnen blir maten kall och det är för att grönsakerna ska vara där.
Åk 3
 Nikkis klass ville ha mer morötter i köttfärsen.
 De vill ha soppa oftare. Grönsakssoppan var god.
 I Mys klass har de röstat om hur många som ville ha brickor. De flesta
ville inte ha men några ville ha.
 Maträtter de tycker om är fisk, tacos och pannkakor.
 Det är lugnt när barnen tänker på att bara prata med de vid sina bord.
 De önskar ny skylt om att det ska vara lugnt i matsalen. FritidsMarie
ordnar en ny skylt.
Åk 2





Åk 1

2:orna önskar bildspel i matsalen.
Mer saltgurka till maten.
Vi ska tänka på att vara tysta i matsalen och inte springa.
2:orna vill ha fler tävlingar om matsvinn.
Vi ska ta tallrikar att ha under mackan så det inte smular.

 Det är inte så bra att äta rostad lök till tacos. Det är gott men inte nyttigt.
Det innehåller för mycket socker.
 Vi ska tänka på att vara lugna i matsalen.
Matpersonalen
 Eleverna sköter sig ganska bra i matsalen. De behöver bara tänka på att
vara lugna.
 Vi har fått nya dukar i matsalen.

Mötet avslutas.

