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Om kampanjen
• Kampanjen om att proväta skolmat gick under namnet "Upplev
skollunchen på riktigt".
• Syfte var att låta invånare proväta skolmat och delta i diskussioner
under en invånardialog där matupplevelsen diskuterades.

Om kampanjen
• Under de två veckor som kampanjen pågick valde uppemot 200
personer att anmäla sig till att luncha på kommunens förskolor och
grundskolor. Vilket gav nästan 100 möjliga ställen att luncha på!
• Kampanjen pågick den 13- 17 mars och 21- 25 mars.
• Förskola & Grundskola samarbetade ihop med Service måltid under
denna kampanj.
• Alla var välkomna men kampanjen riktade sig främst till föräldrar.

Om kampanjen
De tre skolor som fick flest bokade gäster var:
1. Särö skola 45 stycken
2. Toråsskolan 15 stycken
3. Frillesåsskolan 13 stycken.

På förskolorna var det inte samma tryck.
• Lilla Loket hade 7 stycken, Press Park 3 stycken och Strannegårdens
förskola 2 stycken.

21 synpunkter från dialogen
• Kampanjen avslutades med en invånardialog torsdagen den 30 mars.
• Med på dialogen fanns Fredrik Hansson (C), kommunalråd vid
förvaltningen Service och Anders Ekström (M) förvaltningen Förskola
& Grundskola samt politiker från nämnderna.
• Personal fanns också på plats och gav svar på de frågor som ställdes
om kommunens måltider.
• Sammanlagt deltog 33 invånare på dialogen, det var både föräldrar
och politiker från båda förvaltningarna.

Kampanjen upplevdes positivt
• När vi summerar kampanjen och de synpunkter som kommit in har
det överlag varit positiv respons.
• Erbjudandet om att proväta mat har varit mycket uppskattat bland
kommuninvånarna där många tackade för möjligheten.
• Måltidspersonal har fått många lovord om ett bra bemötande,
hjälpsamma och på gott humör.
• Media var intresserade av kampanjen och kommunen fick positiva
inslag i tidningar och radio.

Några positiva kommentarer som kommit
in:
• ”Jag upplevde initiativet mycket positivt och den lunch jag åt var mycket god,
med flera alternativ på rätter och mycket grönsaker”.
• ”Tack för att jag fick komma och äta på skolan. Hade en jättebra upplevelse
och maten och sallad var toppen. Jag har endast positiva erfarenheter från
mitt besök. Vill gärna vara med i en panel vid annat tillfälle”.
• ”Vi kan förmedla att vi hade en över lag positiv upplevelse av skollunchen.
Inte för att vi hade väntat oss något annat – vår dotter har hela tiden varit nöjd
med såväl kvalitet som variation på Särö skola: ”Det finns alltid något som är
gott!”

Synpunkter/reflektioner som kom fram
under dialogen
Miljön:
• De synpunkter som kom in från ätande invånare var hög ljudnivå i
matsalar, mycket spring och lång kö till maten.
• Matsalarna upplevdes för små i förhållande till andelen ätande.
• Föräldrarna upplevde att eleverna hade för lite tid att äta, det var
stressigt och gavs inte alltid möjlighet att hinna ta en omgång mat till.
• Lunchen serverades för tidigt på dagen. Ett förslag var att spela lugn
och trevlig lunchmusik i matsalen som kunde bidra till bättre trivsel.

Synpunkter/reflektioner som kom fram
under dialogen
Maten:
• Önskan om mer ekologisk mat och frågor om närodlat och giftfritt
ställdes under dialogen. Kommunen bör även undvika pressat kött
och mindre socker i maten. Dock viktigt att köttet är av svenskt
ursprung.
• Är lunchen tillräckligt fet och proteinrik? Och om näringsmängden är
tillräcklig.

Synpunkter/reflektioner som kom fram
under dialogen
Måltidspersonal:
• Synpunkt på hygien (då natchochips togs med händerna av eleverna).
• Även om måltidspersonal fick mycket lovord kunde de ha bättre kunskap
om var maten kom från. En önskan om att måltidspersonalen kunde sälja
in grönsakerna bättre och kanske gå runt och servera elever och väcka
nyfikenhet och matlust.
• Andra frågor som ställdes under dialogen var hur kommunen tänker kring
en hållbar måltidsupplevelse, finns det några politiska mål när det
kommer till svinn och transporter och om andelen vegetariskt har ökat.

Fortsättning följer…
• Förslag på att skolorna/förskolorna kunde erbjuda vårdnadshavare en
gång per år att testa skolmaten. De kunde ges möjlighet att lämna
synpunkter på maten vid inskolning på förskolan eller i andra
sammanhang när de lunchar på skolorna.
• Förslag fanns även om synpunkter kunde fångas in och hanteras i en
app i mobilen. Oklart om möjligheten finns i kommunen, men kan
lämnas vidare till de som driver sådana frågor.

