
 

 

Protokoll från skolrådsmöte torsdag den 10 september 2015 

1. Presentation av och närvarande: Carina Edin och Sofia Jansson från Sävja restaurang, 

David Norell, Viktoria Rydberg, Helena Trottestam, Johan Stridberg, Katarina 

Lehrberg, Elisabeth Narup, Mattias Andersson. 

 

2. Val av mötessekreterare: David Norell valdes till sekreterare för mötet. 

 

3. Föregående mötesprotokoll: Stämdes av och lades till handlingarna, med tillägg att 

Katarina fått svar gällande gymnastikhallen på Uppsävjaskolan. Den skall renoveras 

under vår& höst 2016. 

 

4. Tema Skolmat:  

- Personal är anställda av Kost och restaurang (K&R)K&R bestämmer och gör 

matsedeln. 

Kommunens matsedel finns via en app som kan hämtas hem via K&R´s hemsida. 

- Det finns alltid dagens rätt och ett alternativ, ofta även ett tredje alternativ. 

- Olika mat t.ex. Fiskbullar efterfrågas av vissa skolor men ogillas av andra. 

- I köket på Stordammen är 12 st anställda och det lagas ca 1700 portioner för 

Stordammen, Uppsävjaskolan, Danmarksskola och Nåntunaskolan samt flera 

förskolor i området. 

Vi har separat personal för all specialkost (gluten, äggintolerans, konsistens 

problematik, mm) 

I köket görs även ca 1000 portioner mellanmål. 

- K&R har via politiska beslut till uppgift att använda 100% ekologiska produkter till 

2023, idag är ca 28% av varorna ekologiska. (Bra!) Det ska vara vegetarisk mat 

1ggr/vecka. 

- Allt kött och kyckling är svensk, all fisk är FSC märkt! (Bra!) 

Klass F, 1 och 3 som äter i ”bubblor” har 1st huvudrätt samt ett vegetariskt alternativ. 

- Johan S har frågat runt bland olika barn på skolan, om vad de anser om skolmaten. 

”Varför är det broccoli i biffen”? 

”På Uppsävja var maten bättre”? 

”Det är mkt konstig mat”? 

”Varför all denna kalkon”? Kan finnas anledning till att det serveras kalkon i början av 

terminen innan rutiner för att servera olika rätter fungerar. Nu är det inte mycket 

kalkon på matsedeln längre.  

Ingen mat ska tvingas på någon. 

Det är ju små barn som skall äta, varför inte hålla det lite enkelt och använda sådant 

som barnen äter. De hinner bli stora/vuxna och vidga sina vyer.  

http://www.uppsavjaskolan.uppsala.se/


Den som lägger matsedeln är ansvarig, skolan har dialog 1ggr per termin avseende 

vad som fungerar bra respektive inte. Eleverna kan påverka med sina förslag via 

elevrådet som regelbundet träffar ansvariga för skollunchen tillsammans med rektor. 

Skolråder anser att återkoppling avseende detta skall ske oftare. 

- Är det möjligt för personal i köket att förändra, ej blanda i broccoli i biffen? 

Det blir dyrare om matsedel/recept frångås. 

- Hur mkt är halvfabrikat: Hamburgare, Korv, Köttbullar, Pannkaka, Chicken kebab. 

- Ungefärlig summa per portion och elev är ca 8Sek. 

- Köket försöker planera för minimalt matsvinn vilket försvåras av att det är så många 

olika serveringsställen. 

 

5. Verksamhetsplan:  

Katarina L går igen verksamhetsplanen som vid varje skolstart lämnas till Uppsala 

Kommun. 

Den innehåller verksamhetsidé, nulägeanalys, strategiskt mål, ekonomi, 

personalförsörjning, långsiktig målbild. 

- Alla elever ska över en viss kunskapsnivå, samt att även de bästa eleverna skall 

peppas och stimuleras. 

- I målbilden ingår bl.a. att "Uppsävja Skolan ska vara bland den tiondel av skolor 

som för högst resultat på nationella prov i Åk 3. 

- Katarina går igenom och visar plan för läsåret 15/16. Den kan alla ta del av inom 

kort på den nya hemsidan. 

 

6. F-klassens föräldramöte- presentation av skolrådet: 

Flera medverkande just denna kväll i skolrådet har förhinder att medverka, eventuellt 

kan Johan S komma och presentera det vi gör för F-klasser den 14/9-2015. 

 

7. Elevunderlag: 

Vi har ännu inte lyckats minska elevavhopp mellan åk 3 och åk 4. Elever går till 

Kunskapsskolan, Engelska skolan, Jensen, musikklass etc. 

 

 

8. Nästa möte: 

Nästa möte har vi den 2015-10-22  kl 18:30 och då önskar skolrådet att temat ska 

handla om fritidsverksamheten. 

 

 

 

Antecknat av:    Justerat av: 

 

 

David Norell    Katarina Lehrberg 

 

 

 


