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Matråd Perolsskolan 
 
Närvarande: elever, skolpersonal, skolsköterska, måltidspersonal och enhetschef från Kostservice. 

 

 Eleverna framför sina önskemål om maträtter som är mer populära och önskas oftare: tacos, 
pizza, pannkaka, potatisbullar, potatismos m.m. De tycker att salladsbuffén har blivit mer varierad 
nu och det är kul när de får prova nya sallader. Överlag är eleverna nöjda med skolmaten. 

 

 Både eleverna, kökspersonal och lärare upplever att det har blivit bättre måltidsmiljö i matsalen 
där det inte är lika mycket spring som det var tidigare och inte heller lek och förstörelse av 
inredning. Ljudnivån har också minskat en aning, men ibland upplever de att det är för hög 
ljudnivå. Eleverna påminner då varandra om att sänka ljudnivån och örat som sitter i matsalen 
hjälper till så att de ser när de behöver sänka ljudnivån.  

 

 Efter att rampen tillkommit vid diskinlämningen upplever eleverna att man når upp bättre och att 
det har blivit ett bättre flöde när sopor och kompost står innanför diskinlämningen. Det är 
positivt att det inte är lika lång kö vid diskinlämningen nu.  

 

 Tallriks- och serveringssvinnet har minskat på Perolsskolan sedan senaste matrådet. Köket har 
numera satt upp en tavla i matsalen där eleverna kan följa tallrikssvinnet och Kostservice har 
dessutom ett pågående arbete för att minska serveringssvinnet där köket har vidtagit vissa 
åtgärder. Eleverna lyfter att de sett att de maträtter som är populära är ofta de maträtter där det är 
mest svinn. Kostservice påminner därför att det är viktigt att man tar en lagom portion först av 
alla komponenter från tallriksmodellen och om man sen är mer hungrig får man ta om och då gå 
före i kön så att man hinner innan sin lunch är slut.  
 

 En påminnelse från eleverna: 
Se till att platsen du har suttit på är ren när du lämnar den. Ta upp mat som tappats på golvet och 
torka rent bordet efter dig, om du behöver kan du be kökspersonalen om hjälp. Prata bara med de 
som sitter vid samma bord för att minska ljudnivån. Spring inte i matsalen.  
 

 Skolpersonalen och eleverna lyfter att det är positivt att varje skolklass äter vid samma tidpunkt 
varje dag och har fasta platser i matsalen. Detta ger eleverna ökad matro och minskar köerna vid 
matserveringen.  
 

 Kökspersonal fortsätter att hjälpa till vid matserveringen i mån av tid, bland annat till 
förskoleklasserna där barnen har svårt att ta själva. Pedagogerna är också behjälpliga i detta.  
 

 Finns önskemål om att fortsätta förlänga öppettiderna i matsalarna till hösten. Kostservice ser 
över möjligheterna till detta och återkommer.  
 

 Kostservice kallar till matråd 1 ggr/termin 
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