
Skol- och kostråd 
Kyrkholmsskolans elevrestaurang 2017-12-06 
 

Närvarande: Annett Holmström, Helena Sonidsson, Pete Byrne, Helene Lindberg, 

Sanne Sautter, Sara Nordin, Maria Hoffman, Ulrika Jacobsson, Ann-Sofie Törnberg, 

Britta Högberg, Lisa Lundberg Oscarsen, Johan Marklund 
 

1. Mötet öppnas 

2. Val av ordförande och sekreterare 

a. Ordförande: Helene Lindberg 

b. Sekreterare: Annett Holmström 

3. Genomgång av föregående protokoll 

a. Eftersom det är första mötet idag så har vi inget föregående protokoll 

4. Aktuellt i skolan/skolans representant 

a. Helene presenterar skolornas trygghetsteam och efter en fråga så informerar hon 

om vad trygghetsteamet gör.  

5. Matrådets representant Pete Byrne 

a. Pete presenterar sig själv och sitt arbete.  

i. Kostservice lagar lunch till grundskolan, omsorgen, Vaukagården, förskolan 

och gymnasiet, hemtjänsten och Slagnäs. De lagar middag till eleverna på 

elevhemmet och äldreomsorgen på de olika enheterna. De skickar ut mat till 

äldreomsorgen och förskolan.  

ii. Första året var det väldigt trångt i matsalen. Det fanns inte plats för alla 

elever att sitta ner och äta. Eleverna tog för mycket mat och det kastades 

bort en hel del mat i köket.  

iii. I och med trängseln ordnades ett schemasystem för att sprida ut eleverna 

som skulle äta så att alla skulle kunna sitta ner vid måltiderna.  

iv. Idag har alla plats, eleverna är väldigt artiga i matsalen.  

v. Det serveras inte fisk två gånger i veckan utan en gång och den dag det är 

fisk varierar. De har kött, fisk, viss mjölmat som palt, vegetariskt, soppa.  

vi. Salladsbordet är väldigt välbesökt. En gång per vecka så har man varma 

grönsaker.  

vii. Man har försett restaurangen med två vattenkranar där eleverna kan hämta 

vatten och då slipper man det spill som var när man serverade i kannor.  

viii. Man har allergi-lista, men inte någon veganmat. Förr man använde kanske 

100 kg kött i köttgrytan för skolan, idag 65 kg.  

ix. Det går lika mycket vegetarisk mat idag som det går köttfärssås och spagetti.  

x. I dag vet de i köket precis vad man köper. Det är två personer som beställer. 

Inga sockerprodukter, inget godis – chips. Det är nästan omöjligt att köpa in 

ekologisk mat, det är svårt att få tag på, priset är högt och hållbarheten är 

inte lika bra.  

xi. Målet för kostservice är att ha 80 % hemlagad mat.  

xii. Idag förekommer ingen önskekost. Pete säger att vi måste ha en klar linje 

mellan vad eleverna är allergiska mot och vad de inte tål. Ex. ägg, kiwi, fisk. 



På kostservice vet man idag exakt vilka barn som är allergiska och i vilken 

klass de eleverna går samt den tid de äter lunch. Pete berättar ett exempel 

från idag då det var panerad fisk, att inga barn hade tagit av allergimaten. 

Alla hade ätit av normalkosten vilket gjorde att de fick kasta all allergimat. 

Man kan inte vara allergisk på deltid! Man lagar kycklinggryta med 

kokosmjölk för då kan alla äta. Idag äter alla samma mat, även de nyanlända 

eleverna, utom den dagen när det serveras fläskkött såsom helstekt karré.  

xiii. Pete vill undvika att serva mjölmat. Kanske någon gång per år, men inte mer. 

Man kommer att återgå till vanliga tallrikar och speciellt hållbara glas för att 

komma bort från plasten i elevrestaurangen.  

xiv. Pete visar rutinerna från kostservice: 

1.  Utflyktsmeny om man ska ut på busstur eller ut i naturen.  

2. Dagliga rutiner för hur de ska hantera livsmedel för allergi och de 

personer som är överkänsliga. 

3. Allergier och specialkost orderlista. 

4. Pete vill att om man har frågor om maten i skolan, ring till honom 

och prata med honom personligen – inte på offentliga medier. Det 

gör att eleverna blir oroliga. 

6. På Öbergaskolan ska man ha en speciell dag innan jul där man ska blanda eleverna i 

klasserna förskoleklass – åk 3 och åk 4 – åk 6. Eleverna har önskat detta utifrån de pengar 

som rektorn har skänkt.  

a. De börjar med dans kring granen 

b. Går in och spelar spel i de olika grupperna 

c. Efter det går de en tipsrunda som slutar i grillkåtan  

d. Därefter är det lunch ute/hamburgare 

e. Den 13 december är det lucia med åk 6 på medborgarhuset. Ta med er far- och 

morföräldrar.  

f. Den 18 december på morgonen går alla elever i fackeltåg till kyrkan. Där är man 9.15. 

Förra året gjorde kyrkan ett ängla-spel som de spelade upp för eleverna.  

g. Onsdag den 20 december serveras det även minijulbord för eleverna.  

h. Dexter - kom ihåg att det är viktigt för skolan om att som vårdnadshavare lägga in 

frånvaron på Dexter för då kan alla lärare som eleverna möter genast se vilka som är 

borta. Där lägger vi även ut vilken idrott det är på veckoplaneringarna. Vi försöker 

även att lägga ut provdatum och annan aktuell information. Även vi lärare är i ett 

utvecklingsarbete i just Dexter där vi ska lära oss lägga in planeringar i de olika 

ämnena och att kunna nyttja Dexter fullt ut. 

 

7. Föräldrar/vårdnadshavare/godemän 

a. En förälder saknar mer detaljerat vilka läxor de har i de olika klasserna samt förhör i 

olika ämnen.  

b. Man vill även ha länkar till olika papper, ex olika pdf-filer, som man kan snabbt skriva 

ut från Dexter. Önskemål från föräldrahåll att när man lägger in uppgifter att man 

först lägger in klass och sedan uppgift för att som vårdnadshavare snabbt hitta i den 

långa informationslistan. 

c. Det borde finnas en ”lärar-förälder” inlogg där lärarna kan gå in och se hur det ser ut 

när man loggar in som föräldrar.  

d. Föräldrarna saknar även matsedlar på Dexter.  



e. Hur gör man när flickorna fått mens och inte kan bada? Helene säger att Rike är 

väldigt lyhörd när det gäller detta, som elev räcker det att säga att man inte kan 

bada, orsak behöver inte uppges . Om eleven inte vill säga till idrottsläraren så går 

det bra att meddela mentor eller klasslärare. På Dexter kan man inte och ska inte 

heller skriva in vad för krämpa eleven har. 

f. Önskemål att ta upp hur kroppen fungerar, sex och samlevnad, tidigare i åldrarna 

eftersom flickor idag är tidigare utvecklade än tidigare.  

g. Hur gör man när man lägger in i Dexter? Man kan inte skriva in orsak till frånvaron, 

det är sekretess då.  

h. En förälder ville ha ett utförligare omdöme på Dexter. Där man kan få 

dokumentation för att kunna lyfta upp för sitt barn och kanske andra 

vårdnadshavare.   

8. Helene berättar om det vi ska jobba med i grundskolan: 2 schemalagda dagar där temat är 

Alla människors lika värde, språkbruk samt att minska stressen för våra elever.  

a. Stress; nationella prov är en faktor som påverkar mycket.  

b. Språkbruk; vi jobbar med detta hela tiden i klassrum, korridorer, utemiljön. 

9. Aktuellt på våra skolor är:  

1. #metoo och Nohate. På Kyrkholmsskolan vt-18 kommer Linda 

Karlberg och Pirjo Laituri att jobba med materialet Nohate och 

#metoo 1 gång per vecka under ämnet samhällskunskap 

2. På skolorna jobbar vi med att alla är olika och har olika behov. En 

förälder önskar att man informerade eleverna om vad ADHD är för 

att eleverna inte ska vara rädda för eller att de ska tro att elever med 

NPF-problematik är annorlunda (ex. ADHD, ADD, Aspberger). Kan 

man ha det som en temadag för alla elever inom skolan, ex, Alla 

människors lika värde. 

10. Övriga frågor: 

a. Fråga från en förälder; efterrätt – går det att ha det någon gång per månaden? Pete 

säger att det inte är möjligt med de proportioner det skulle bli. 

11. Nästa möte blir v. 8 eller i början på v. 9. Kallelse kommer och protokoll kommer att ligga ute 

på Dexter. Tack för ett bra möte! 

 

 

 


