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-

Eleverna tycker att maten är god
Man tycker att det är fint på borden
Eleverna tycker att personalen är snälla
Att sortera besticken är bra i disken (skyltar med större text är på plats nu)
Eleverna önskar inte fisk långa dagar tisdagar, torsdagar
Både elever och personal tycker att det är hög ljudnivå i matsalen (alla vi hjälps åt att hålla ljudnivån
nere)
Eleverna vill ha önskerätt en gång i månaden
Eleverna tycker att det blå bordet är bra (där vi har soppan)
Eleverna vill ha kryddor varje dag (kryddor som är anpassade till maträtten finns framme)
Eleverna tycker att potatisen inte är god ibland (missfärgad, pratat med leverantör, felleverans)
Eleverna vill ha potatis med skal oftare
Eleverna vill prova med musik i matsalen (startar med klassisk musik, test v.45)
Eleverna önskar temadagar oftare (lämna gärna in förslag)
Eleverna vill ha mer kokta grönsaker (i mån av tid och plats)
Eleverna vill ha grönsaker var för sig, vill hellre blanda själv
Elever och kökspersonal tycker att det är rörigt i matsalen på tisdagar, för många klasser kommer
samtidigt (prata med klasslärare/rektor om ni kan ändra schemat själva)
Eleverna vill ha frukt en gång i veckan
Eleverna vill ha efterrätter oftare t ex fruktsallad, plättar
Elevernas önskerätter är:
Glass, chokladpudding, sprödbakad fisk, köttbullar, pizza, klyftpotatis
Jenny berättar lite om de regler som gäller för maten i skolan och fritids. Varför man inte kan
servera viss mat och efterrätter eller kanske bara någon gång ibland.

( ) = kökets åtgärd

V 46. När det är Må bra vecka:
Information från köket: Ska vi ha en visningstallrik framme, för att visa hur mycket mat man
behöver äta vid lunch för att orka med skoldagen. Vi ska även ha ett faktablad om
information om skolmat. Må bra veckan kommer att handla om sömn, relationer, kost och
rörelse.
”Vårt mål är mätta och glada barn”
Välkomna köket!
// Madde Bergh

