
Matråd Skyttorp skola 14/2 2017 

Närvarande: Alexander och Felix från F-klassen, Sebastian och Melker från klass.1, Jonatan 

från klass 2, Lollo och Matilda från klass 3, Ellen och Lovis från 4-5:an. Solveig från köket 

och Anna Hedberg, biträdande rektor. 

Uppdraget denna gång var att få fram vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre 

gällande maten och matsituationen. 

Synpunkter från eleverna:  

 Klass 3 önskar fri placering men bestämda bord. Klassen och Lina får diskutera 

vidare, en del barn behöver en fast plats för att det ska bli lugnt, andra vill välja själva 

var de vill sitta. Det är viktigt att det fungerar för alla.  

 Flytta på örat då och då för att bättre kunna mäta ljudnivån. Solveig tycker det var en 

bra idé och kommer att flytta runt örat ibland där det finns eluttag.  

 5 tysta minuter ska alltid börja kl.11.20 för de äldre eleverna. De vuxna får ha koll på 

klockan och om ingen matvakt har kommit säger Solveig till. 

 Bättre ordning på 5 tysta minuter. De vuxna i matsalen kan vara strängare och säga till 

mer när det pratas.  

 I vissa fiskrätter är det för mycket ben. Solveig tar alltid bort de ben som syns och 

kommer att fortsätta vara noggrann med det.  

 Servera grönsaker som barnen tycker är populära, man kan göra en undersökning igen 

som vi gjort förut en gång.  

 Fler pannkakor önskas. 5 st istället för 4. Solveig talar om att det är 4 st som gäller och 

att man även får äta mer soppa och grönsaker och smörgås om man inte blir mätt. 

 Förslag på att ha lugn musik i matsalen. Vissa tror det kan fungera jättebra medan 

andra tror att vissa klasskompisar skulle dansa, låta och störa.  

 Våfflor finns som önskemål. Tyvärr är det omöjligt att göra för alla elever och våfflor 

finns ej i menyn men kanske att det kan bli på fritids? Det har tidigare serverats på 

fritids till mellis mindes eleverna. Fritidspersonalen får diskutera om det är möjligt 

t.ex. på något lov. 

 Fisken med frasigt täcke är jättegott tycker klass 1. Fisken i den rätten heter Sej. 

 

Från köket: Solveig ville veta vad eleverna tyckte om den nya maträtten som serverades 

på fredagen, pulled pork. Alla i matrådet som ej är vegetarianer gillade det! 

 

Sekreterare: Anna Hedberg 

 

 


