Matråd 12/5 -15, åk 1-2 Prästavångsskolan
Närvarande:
David Björke 1B
Engla Winther 1A
Iris Edvinsson 2B
Viola Blenborn/Lundström 2A
Kicki Bertilsson, elevråd
Anna-Karin Granheimer, kock
Mat: Maten är oftast bra och god
Det är bra med bröd oftare
Måltidsmiljö:
Den nya möbleringen är bättre , men önskar ännu fler skärmväggar. Det blir svårt om vi
ska behålla samma antal sittplatser och de behövs i nuläget.
Musik i matsalen. Köket har fortfarande inte köpt någon CD med lugn musikskärpning!
Det är fortfarande hög ljudnivå i matsalen, men det har blivit lite bättre med de nya
ljuddämpande plattorna. Ett förslag är att man utser en ”matpolis” vid varje bord , som
påminner sina kompisar om att prata tystare.
Eleverna önskar ommålning av matsalen-mer färg.
Glasmontern med visningsportioner ser man inte förrän man går ut och en del ser den
inte alls. Köket har inte något bättre ställe att placera den på.
Temaveckan ”Bra mat i rätt miljö”var populär. Eleverna tyckte det var roligt att rösta
fram namnet på matsalen och att hjälpa till med utsmyckningen- fint med levande blommor,
ljus och ballonger. I samband med temaveckan pratade man om tallriksmodellen och att våga
smaka nya maträtter. Bra-fortsätt så tycker köket!
Eleverna vill ha fler temadagar. Förslag på det kan man prata om under hälsoveckan
v.21.
Det finns önskemål om att någon årskurs kunde vara med i köket och laga mat.Det är
svårt att genomföra eftersom det är en ganska farlig miljö i köket med stora ugnar och grytor.
Dessutom har vi höga krav på hygienen i köket.
Bilderna på djur och grönsaker vid maten är jättefina. Särskilt bra för de som inte kan
äta allt. Tack Linda för hjälpen!
Önskemat:
Mer färgad pasta- även varm. Vi har det ofta kall i salladsbuffén
Oblandade grönsaker t.ex. små hela tomater, gurka och majs. Vi har både blandade och
oblandade grönsaker, men eftersom t.ex. gurka inte innehåller så mycketnäring, så serverar vi
inte det oblandat.
Stuvade makaroner och pannkakor oftare. Vi har krav på oss att servera näringsriktig
(nyttig) mat, så därför serverar vi inte vissa maträtter så ofta.
Mer frukt. Vi ska fixa det.
Vid Pennan
Anna-Karin Granheimer

