Matrådsprotokoll 161109
Närvarande: Lisa och Märta 1A, Alvar och Vera 1B, Elsa och Oliver 2C, Ella och Malte 3A,
Calle och Elsa 3B, Joakim 4A, Axel 4B, Anna-Klara 5A, Ellen och John 5B, Saleh 6A och
Winta 6B.
Theres Mortensen från Kost & Restaurang, Carina och Kerstin från Hågadalsskolans kök.
Flera av klasserna uppmanade alla elever att vara mer noggranna när de torkar borden i
matsalen. Alla vill komma och sätta sig vid rena bord och stolar. Det är många som påpekar
att glas och tallrikar inte alltid är rena. Om ni får ett glas eller en tallrik som inte är ren, gå
med dem till disken direkt istället för att ställa tillbaka dem bland rena glas och tallrikar.
Personalen i köket ska ordna med ytterligare en pappersstation efter önskemål från
klasserna. Den nya stationen kommer att vara invid diskinlämningen.
Synpunkter, förslag och önskemål från klasserna


Åk 1-3
1A har röstat fram namnet ”Kristallköket”.
Det finns några dricksglas som är olika de andra och som många av eleverna
letar efter i glasbacken.
1B röstar på ”Kristallköket”
De vill gärna ha mer paprika och broccoli på salladsbordet och fler maträtter
att välja mellan.
2A röstar på ”Matimperiet”
2B röstar på ”Kristallköket”
2C röstar på ”Kristallköket”
De vill gärna ha minimajs, gurkstavar och morotsstavar på salladsbordet.
3A röstar på ”Kristallköket”
Ibland stämmer inte maten med den meny som sitter uppe på fönstret in till
matsalen. De önskar mer majs på salladsbordet. En del i klassen tycker att de
vita tallrikarna är bättre än de grå. De uppmanar eleverna att inte leka med
vattensprutorna som ska användas när borden ska torkas.
3B röstar på ”Matimperiet”. De tycker att personalen ska använda hårnät när
de jobbar i matsalen.
3C röstar på ”Kristallköket”
4A röstar på ”Matimperiet”. De önskar att det serveras hamburgare, korv och
pannkakor mer ofta. De vill ha mindre linser i köttfärssåsen Några vill ha
purjolökssoppa och vegolasagne mer ofta.
4B ”Matimperiet”
Vill ha tillbaka ”örat” till matsalen. Örat är just nu utlånat till Trädkojan men
kommer att komma tillbaka till matsalen. De önskar att få ta fler stycksaker av
t ex köttbullar, biffar mm och de vill gärna ha en frukt till efterrätt. En del
tycker att tallrikarna och glasen är smutsiga ibland. De vill gärna ha mjukt
bröd till lunchen.
5A röstar på ”Matimperiet”
De vill gärna ha fler såser på salladsbuffén, idag finns det en vit sås och en
vinägrett. De önskar också efterrätt. De uppmanar alla att torka av bord och
stolar ordentligt när de ätit klart.

5B röstar på ”Matimperiet”
De tycker att det serveras för mycket ris, potatis, fisk och grytor. De vill att
maträtterna varieras mer över veckorna. De vill ha mer av maträtterna
Chicken kebab och Chicken nuggets. Flera gillar inte köttbullarna och vill att
köket byter till en annan sort. En del vill ha fler maträtter utan griskött.
Vattnet i matsalen upplevs inte som riktigt kallt och de vill att salladsbuffén
fylls på mer ofta.
6A röstar på ”Kristallköket”
Det har hänt att en maträtt är slut när 6:orna kommer och äter kl 12. Ibland
står det potatismos på menyn med det serveras kokt potatis.
6B röstar på ”Matimperiet”
Boken röstar på ”Kristallköket”
Eken röstar på ”Kristallköket”
Kastanjen röstar på ”Kristallköket”
Svar och kommentarer från köket och Theres
Theres tar med sig eleverna synpunkter och förslag till Malin som är dietist och som är en av
dem som gör skolornas menyer. Carina och Kerstin i köket berättar att det serveras
gurkstavar och morotsstavar till mellanmålet. Stavarna måste skäras till för hand och det tar
för lång tid att göra till lunchen. Mjukt bröd serveras endast då det är soppa till lunch.
Angående att menyn ibland inte stämmer överens med det som serveras. Här får
matpersonalen påminna Eriksbergsskolans kök om att meddela Hågadal i tid när de behöver
ändra i menyn så att Carina och Kerstin kan ändra på vår meny.
De som tillagar vår mat på Eriksberg har alltid huvudbonad på sig i köket.
Vi ska försöka att slänga så lite mat som möjligt. Man får ta en smakportion av någon rätt för
att sedan hämta mer om man tycker om den. Personalen kommer i fortsättningen att ställa
undan ett bleck till kl 12 så att även 6:orna har tre rätter att välja mellan varje dag.
Personalen tycker det är konstigt att tallrikar och glas ibland inte är rena eftersom de nyligen
fått en helt ny diskmaskin. Eleverna säger att det är de grå tallrikarna som inte blir rena.
Köket kommer att köpa in nya vita tallrikar. Vi kom också fram till att det händer att en del
ställer sitt använda glas bland de rena glasen och därför finns det smutsiga glas bland rena.
De få glas som ser annorlunda ut kommer att tas bort så att ingen behöver leta efter ett
specifikt glas.
På salladsbuffén finns det varje dag mellan 8 och 12 sorters grönsaker, de serveras både
rena och blandade.
Efter ny omröstning i alla klasser om namn på vår matsal har namnet ”Kristallköket” vunnit.
Den 9 december firar vi Nobeldagen på skolan. Då kommer det att serveras kycklingklubbor
och potatisgratäng.
Kom ihåg att det finns en rosa postlåda i matsalen, lägg gärna era förslag och synpunkter i
den.
Nästa elevråd är torsdagen den 8 december.
Sekreterare/samtalsledare: Mona Granqvist, rektor

