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Mål och riktlinjer för kost- och miljöfrågor i skolan 

I skollagen ställs krav på att skolmåltiden både ska vara kostnadsfri och näringsriktig.  

”10 § … Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra läroverktyg som behövs 

för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider.” (Skollag SFS 

2010:800 10 kap. Grundskolan)  

På Gefle Montessoriskola tycker vi att det är viktigt att skapa bra matvanor vilket ökar 

möjligheten till ett friskare liv. Vi serverar eleverna näringsrik, god och varierande mat i en 

trevlig miljö. Måltiderna ska vara en stunds avkoppling tillsammans med kamrater och 

personal. Vi vill att våra elever ska känna matglädje tillsammans med personalen på skolan.  

På skolan har vi ett kost- och miljöråd. I rådet ingår två elevrepresentanter från varje klass och 

två personal. Matrådet träffas ca två gånger per termin och ansvarig personal sammankallar 

och ser till att det finns en dagordning inför varje mötet. De skriver även protokoll från mötet. 

Kost- och miljörådet är ett konkret sätt att arbeta med elevinflytande och ett viktigt led i 

skolans demokratiarbete. Rådet är till för att alla på skolan ska ha en chans att vara med och 

påverka skolmaten och miljön och för att göra dem mer delaktiga och positiva till skolans 

måltider och miljö.  

Varje år har vi nya mål som sedan utvärderas vid läsårets slut.  

Skolan ska arbeta för att:  
 

 Måltiderna ska ge barn/elever en näringsriktigt sammansatt kost av god kvalitet. 

 Alla ska erbjudas möjlighet att äta skollunch i lugn och ro i åtminstone 20 minuter. 

 Miljön ska vara ordnad så att både elever och vuxna tycker att det är trevligt att äta i 

matsalen. 

 Skollunchen ska i snitt täcka 25-35 % av dagens energibehov för en elev. 

 Maten ska vara god, omväxlande och bestå av huvudrätt, sallad, bröd, matfett, mjölk 

och vatten. 

 Elever ska ges möjlighet att äta lunch på ungefär samma tid varje dag och tidigast 

klockan 10.40. 

 Specialkost ska tillhandahållas av medicinska, religiösa och etiska skäl.  

 Måltidsverksamheten ska utvärderas kontinuerligt.  

 Miljön i matsalen ska vara ordnad så att både barn och elever tycker att det är trevligt 

att äta.  

 Skolans miljö ska vara ren och fräsch och inredd på ett sätt som gör att elever och 

personal trivs. 

Så här har vi arbetat läsåret 14/15: 

För att skapa en bra miljö i matsalen har vi arbetat för att det ska bli en lägre ljudnivå. Vi har 

vattenkannor, mjölk, smör och bröd på borden för att minska spring och ljud i matsalen. Vi 

har införskaffat kylplattor så att mjölk, smör och vatten håller sig kallt. Vi har även i år 

schemalagt 10 minuter mellan klasserna för att göra en lugnare miljö och minska att det blir 

långa köer.  

 



Vi är en nöt- och sesamfröfri skola. Vi har under året informerat elever/föräldrar om att inga 

elever ska ta med sig nötter eller något som innehåller sesamfrön.  

Taket i matsalen är omgjort och det är ljuddämpande plattor i hela taket. På väggarna har vi 

satt upp ljuddämpande plattor och vi har även köpt in skärmväggar som är ljudabsorberande.  

Vi har under vårterminen arbetat med tema ”hållbar utveckling”. Då hade vi en tävling om att 

inte ta mer mat än man orkar äta upp. Vi märkte stor skillnad på att det kastades mycket 

mindre mat. Eleverna fick också lära sig om sophantering och hur man sparar på energi.  

Vi har haft ”önskevecka” då eleverna röstat fram vilka favoriträtter de vill ha under en vecka.  

I mitten av mars bytte vi matleverantör. Den nya matleverantören är Gefle Ångkök. De har 

som affärside att producera näringsrik och god mat. Maten görs av naturliga och näringsrika 

råvaror utan onödiga tillsatser. Vi har många elever med olika matallergier och det känns 

tryggare nu med den nya leverantören som har ett eget kök där de tillagar specialkosten. De är 

specialiserad på skollunch och har flera skolor som de serverar mat till.  

Under vårterminen har eleverna fått fler toaletter att använda. Rubinen och Briljanten har 

personalens ”gamla” toaletter. 

Så här ska vi arbeta 15/16: 

Vi ska under detta läsår jobba för att eleverna ska vara delaktiga och kunna påverka 

skolmaten och miljön på skolan. Det gör vi genom kontinuerliga kost- och miljömöten, som 

sedan diskuteras på klassråden i alla klasser. Vi kommer att jobba för att det ska vara en dag 

per termin som alla äter vegetariskt. Vi fortsätter även detta läsår med att eleverna ska få en 

önskevecka. Vi ska jobba för att ha en trivsam miljö, där eleverna kan vara med i 

utsmyckning av matsalen ex. blommor, dekoration m.m.  

Vi kommer att delta på kommunens ”skräpplockardagar” i maj. 

Stående punkter som diskuteras på kost/miljöråd: 

 återvinning 

 hygien 

 miljön inne/ute 

 toaletter 

 ljudnivån på skolan 

  Förslag på frågor att diskutera på mat/miljörådet: 

 Ta fram trivselregler för matsalen. 

 Förbättra/förändra i matsalsmiljön. 

 Provsmaka nya maträtter. 

 Lyfta fram olika temadagar. 

 Utlysa olika tävlingar. 

 Påverka menyn ex. önskevecka. 

 Utsmyckning i matsalen t.ex. blommor, dukar, ljus mm. 

 Ansvara för att det finns en förslagslåda som återkommer då och då.  


