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Till dig som går i gymnasiet och är boende
i Östra Göinge kommun
Under tiden som distansundervisning pågår i gymnasieskolan p.g.a. Covid-19, vill vi erbjuda
alla elever möjlighet till lunch och få ett mål mat mitt på dagen under skoldagarna. Det spelar
ingen roll var du går i gymnasiet så länge du är boende i Östra Göinge kommun.
Vill DU hämta skollunch?
För att vi ska kunna planera vidare behöver vi ha in information från dig!
Du behöver beställa i förväg för att kunna hämta lunch.
Matlådan kommer att bestå av en enklare lunch som troligen är kyld.
Matlådan får man hämta för alla skoldagar.
Utlämning beräknas ske ca 2-3 dagar per vecka, ca kl.11-14.
All utlämning av lunch planeras ske mot kupong och utomhus.
Om du är intresserad av detta ska du svara på nedanstående frågor.
(Om du inte är intresserad av att hämta lunch ska du inte svara.)
1. Vilken plats vill du hämta lunchen på?
a)
b)
c)
d)
e)

Broby (Prästavångskolan)
Glimåkra (Glimåkraskolan)
Sibbhult (Restaurang Tranan)
Knislinge (Snapphaneskolan)
Hanaskog (Kviingeskolan)
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2. Har du behov av specialkost, ange vilken!
…………………………………………………………………….

Mejla in ditt svar till oss på og.gymnlunch@ostragoinge.se
Det går också bra att skicka svaret till oss i bifogat svarskuvert.
Senast 4 maj måste vi ha fått ditt svar.
Vidare information om tider, meny, hämtplatser mm kommer att ges via kommunens hemsida
så snart planeringen är klar.
Östra Göinge kommun i samarbete med Restaurang Tranan, Sibbhult.
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