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Alla hälsas välkomna till matrådet. Matrådet är ett forum för diskussioner kring mat 
och miljö i elevrestaurangen. Det är viktigt för oss i köket att veta vad våra gäster 
tycker om mat och miljö.  
 
 

Planering av matsedel 
Vi planerar matsedeln efter Livsmedelsverkets rekommendationer om bra mat i 
skolan. Kökschefen på Lars Kagg, Jenny Nyström och Stagneliusskolan träffas med 
jämna mellanrum för att planera matsedel. Vi försöker att tillgodose respektive 
skolors önskemål och synpunkter. Vissa livsmedel som inhandlas är ekologiska, mål 
om att minst 25 % av inköpen ska vara ekologiska.   

 
Vegetariskt 
Verksamheten har som ambition att öka andelen serverade vegetariska portioner och 
att andelen grönt på tallriken ska öka. Det är fritt för alla att välja vegetariskt alternativ 
eller att äta lite av varje. Om du inte har provat det vegetariska alternativet ännu så 
gör det.  
 
 

Miljön i restaurangen 
För att få en gemensam trivsam lunchmiljö är vi alla beroende av varandra. Det är 
viktigt att vi plockar undan efter oss när vi går från bordet så att de resurser som finns 
används på rätt saker. Vi vill också kunna erbjuda kryddor i restaurangen men för att 
detta ska vara möjligt måste sabotaget av kryddorna upphöra.  
 
 

Vägning av organiskt avfall 
Vecka 7, 14 – 18 februari vägde vi matavfallet på Lars Kaggskolan. Resultatet blev 
28,3g matavfall/person per dag vecka 7. Det är ett godkänt resultat. Vägning av 
matavfall görs en vecka per termin för att hålla koll på den volym av matavfall som 
slängs. Det är samma matsedel vid varje vägningstillfälle för att kunna jämföra över 
tid. Att slänga mat är både oekonomiskt och miljömässigt förkastligt.   



 
Synpunkter från elever 
Önskar större variation på fiskrätter 
 
Matrester och porslin kvar på borden 
 
Önskemål om vissa rätter och elevers möjlighet att påverka det som ska serveras. På 
matsedeln finns en länk att skicka önskemål och synpunkter till lk_kok@ksgyf.se   
Förslag om att köket kan skicka ut en marknadsföringsundersökning om maträtter, 
rösta om vilka rätter som önskas mest inför ett tillfälle (dag eller vecka).  
 
Flera uppger att maten är god och att man är nöjd. 
Saknar mjölkfri sås ibland 
Gärna en större slev till såsen 
Pommes kan ibland vara kall 
 
Önskar mer vegetariska soppor 
Den hemlagade vegetariska maten är god 
Vill att vi ersätter potatisbullar med raggmunk ibland 
Kryddor, flera saknar tillgång till kryddor. Vi har tvingats plocka bort dem för att de 
saboteras. Skruvas av locket, blandas, fylls med vätska och måste slängas. Till 
hösten får vi göra ett nytt försök och hoppas på att kryddorna lämnas ifred. 
Förslag om att införskaffa kryddautomat  
 
Flera klasser önskar lite mer ”rena grönsaker” grönsaker som inte är blandade med 
olja eller andra såser. 
 
Vill att kebabkött serveras rent utan att ligga i sås.  
Soppa serveras för ofta, soppa serveras sen höst fram till våren ungefär 2 ggr per 
månad. När det är varmare ute ersätts soppdagar med kall sallad. 
 
Önskar pannkakor, kommer att erbjudas sista skoldagen för läsåret.  
Keso önskas mer ofta i restaurangen 
 
Anser att priset för stor macka, 25 kr är för högt i cafeterian. Det finns olika mackor 
att handla, stora mackor med fyllning blir dyrare. Enklare mackor med enklare pålägg 
och bröd erbjuds också och kostar mindre. Kostnaden baseras efter råvarornas pris 
och arbetskostnaden. 
Önskar ett utbud av energidrycker i cafeteria. Energidrycker är inget vi vill saluföra. 
Längre öppettid för cafeterian uppkommer som önskemål. 
Efterfrågar kvarg till försäljning.  
Pizzamackor efterfrågas, dyra i inköp  
Kycklingmackorna är goda. 
 
Större glas önskas. Vi har påbörjat att ersätta med större glas, köps in allt efter som. 
Juice önskas som måltidsdryck. Vi erbjuder vatten och mjölk som måltidsdryck enligt 
rekommendationer.  
 
Smutsig tallrik. Säg till personal om det är återkommande i annat fall ställ tallriken i 
disken. Rengöringskontroller görs kontinuerligt för att säkerställa funktion av 
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diskmaskin. Även att maskin och inställningar är korrekta kan diskgods gå igenom 
och även missas av de som plockar ur godset.   
 
 Flera uppger att många har lunchtid samtidigt, troligtvis är anledningen just nu att det 
är mycket schemabrytande aktiviteter som nationella prov. Upplevs detta i början av 
terminen ska klassen ta upp problemet med sin lots som tar det vidare till skolans 
planerare för översyn. 
 
Nybygget på byggprogrammet önskar fler portioner med kall sås. Såsportionerna 
plockas från varandras paket vilket leder till att de som kommer sist blir utan. 
 
Mer brunsås önskas 
 
Trivselenkäten lyfts, vi har nöjda elever och de flesta är mycket nöjda med maten och 
det som erbjuds. Samtidigt finns alltid förbättringspotential. I trivselenkäten frågas 
efter; om maten är god, bemötande och miljö. Allt hör ihop för att vi ska uppleva en 
trevlig lunch. 
Trygghet och möjlighet till avkoppling är också viktigt, kan fler skärmar användas för 
att skapa mindre rum? 
 
 
 
Kerstin med personal tackar för alla synpunkter och avslutar mötet.  
 
 
Kerstin Berg  


