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Skolråd/ Matråd Odelsbergsskolan 191120 
 
Närvarande:  
Skolrådsrepresentanter, Anders Nödtveidt, personal fritids, 
Agneta Kullberg, verksamhetschef för måltid/städenheten, Eva Stigberg rektor och Ulrika Bogren bitr. 
rektor. 
 
Syfte: 
På ordinarie skolrådet i oktober så kom det många frågor om skolmaten. Därför ansåg rektorerna att 
det var bättre att bjuda in skolrådsrepresentanterna till ett matråd dit ansvariga för skolmaten på 
Odelsbergsskolan bjuds in för att svara på frågor.  
 
Information från Agneta Kullberg.  
Ansvarig kökschef för Strömstiernas köksområde dit Odelsbergsskolan tillhör är Makfire Mustafa. 
Tyvärr var hon sjuk och kunde därför inte delta på mötet.  
Det finns tre tillagningskök i Strömstad som förser 23 mottagningskök med mat. Maten till 
Odelsbergsskolan lagas i Strömstiernas kök. Det är det största köket och där lagas det ca 1500 lunch-
portioner varje dag. Dock är det bara huvudrätten som lagas där. Tillbehören såsom pasta, ris, potatis 
och sallad tillagas i köket på Odelsbergsskolan. Även frukost och mellanmål tillagas direkt på plats. 
1 dag/vecka är vegetarisk, då serveras det enbart vegetarisk mat. De övriga dagarna så är det alltid 
möjligt att välja ett vegetariskt alternativ.  
 
Menyn planeras och bestäms av kökscheferna tillsammans.  
 
Pedagoger äter subventionerat med eleverna, vilket gör att skolmåltiden är en pedagogisk måltid.  
 
Frågor från skolrådsrepresentanterna/ 
– Eleverna upplever att de inte får ta om maten: Agneta förklarade att en portions storlek alltid 
beräknas utifrån livsmedelsverkets rekommendationer. Det gör att det kanske inte är möjligt att ta 
hur mycket av huvudingrediensen som helst. Dock finns det alltid mat såsom, potatis, pasta, ris eller 
sallad som barnen kan ta om av.  
 
– Etablera ett matråd: Förslag om att utveckla skolans matråd som just nu är en del av elevrådet. Det 
framkom ett förslag om att även ta med föräldrar och personal i det för att kunna utveckla både mat 
och matsalsmiljö systematiskt. Eva och Ulrika tar med sig det för vidare diskussion. 
 
– Frukosten är inte tillräckligt varierande: Elever upplever att frukosten inte är tillräckligt varierande, 
vilket gör att en del elever väljer bort frukosten. Agneta berättade att det finns direktiv om ett 
grundutbud som skall serveras på frukosten utifrån näringsinnehåll. Dock kan det finnas variationer 
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på de olika skolorna. Hon berättade vidare att frukosten skall ha ett grundutbud med olika sorters 
bröd och pålägg. Sedan kan den varieras med exempelvis ägg någon dag, gröt en annan, yoghurt mm.   
 
– Mellanmålet är inte tillräckligt varierande och mättande: Det finns direktiv vad som skall serveras 
även på ett mellanmål med tanke på näringsinnehåll. Det skall finnas olika sorters bröd, pålägg, smör 
och frukt och grönt. Det vore önskvärt att återinföra det förstärkta mellanmålet de dagar då det 
serveras soppa till lunch. Eleverna upplever att de är hungrigare vid mellanmålet de dagarna.  
Agneta tar med sig åsikterna om frukost och mellanmål och tar det vidare till berörda.  
 
– Önskan om mat vid utflykter: Skolan kan alltid beställa lunch som går att ta med. Dock måste det 
beställas av lärarna minst 2 veckor innan. Därför kan det finnas tillfällen som eleverna måste ta med 
egen mat. Dock finns det alltid möjlighet att lösa lunch på skolan om det är någon elev som har glömt 
eller inte har möjlighet att ta med sig. Ulrika och Eva tar med sig önskemålet till lärarna.  
 
– Matsvinn: I kommunen slängs matsvinnet. Dock berättade Agneta att eleverna på Odelsberg 
slänger väldigt lite mat. Hon berättade också att Odelsbergsskolans elever är de som äter mest mat i 
genomsnitt av alla skolor i kommunen.  
 
 
 
Har ni frågor om skolan, hör gärna av er direkt till oss.  
 
Med vänlig hälsning: 
 
Eva Stigberg, rektor                              Ulrika Bogren, bitr. rektor 
eva.stigberg@stromstad.se                 ulrika.bogren@stromstad.se 
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