Protokoll fört vid skolrådsmöte, Vänge skolråd 161206
Mötet öppnades
Dagordningen godkändes
Till protokollförare valdes Markus Holgersson och justerare Jimmy Sandberg.

Besök av kostservice:
Teres Mårtensen, Jeanett Jansson samt Malin Holfve besökte mötet:
En fråga hur satsar skolan på ekologiska livsmedel. Svar: kommunen har satt mål till 2023
att då ska bara ekologiska inköp göras. I år är målet 35%, på Vänge skola är det 40% i år. I
en upphandling kan man inte ställa krav på att en vara ska komma från en specifik
avsändare. Man kan dock ställa exempelvis svenska krav så att man får den vara som
motsvarar detta. Allt färskt kött och chark köps in av uppsalaleverantören Andersson och
Tillman. Kycklingen är färsk och svensk. Nötfärsen är ekologisk. Upphandling är allt kött och
chark. Bananerna är ekologiska och även fair-trade.
Ytterligare en fråga gäller brickorna. Svar: det handlar om diskmedel och det är inte bra för
miljön. Alla skolor i Uppsala använder inte brickor och Vänge var den sista skolan som
slutade med dessa. Nu förs en diskussion på skolan huruvida det är möjligt att ta tillbaka
brickorna eller inte. Ett ytterligare argument är elever som äter specialkost och behöver ha
bricka att de utmärker sig. Ett annat argument är att det blir kladdigt på borden och att det
blir mycket rörelse i matsalen. Frågan gällande brickorna är nu lyft till kommunens
hållbarhetsavdelning.

En åsikt framfördes gällande att barnen äter på kort tid, 20 min per klass. Svar:
rekommendationen är att man ska ha 30 minuter men det finns inte någon skola i Uppsala
som lyckas med detta. En fråga gällaner proteininnehåll och mindre kött. Svar:
proteininnehållet håller rätt mängd. En fråga togs upp om hur man ska få barnen att smaka
på exempelvis bön-biffar. Barnen äter ibland för små portioner.
En annan åsikt är att det är många röror och svårt för barnen att se vad de äter och på
grund av detta äter de för lite. Svar: vissa grytor är populära medan andra inte är det.
Fråga, hur ska man få dem att hålla energin hela skoldagen när de tar så små portioner?
Det är också viktigt att vuxna visar barnen att man kan äta olika rätter. Svar: man har som
mål att laga mat från grunden. Det blir mer röror och baljväxter. Inför våren blir det mera
bläckmat med egna biffar. Det kan vara enklare att äta en bönbiff än när den är nedrörd i
en gryta. Svar: de vuxna som är i matsalen kan uppmuntra barnen att ta extra mat och
uppmuntra dem att ta det som de normalt sett inte tar.
Fråga: kan man ha bestick på olika ställen. Svar: det finns två stationer för mjölk, glas och
bestick. Fråga: om man har brickor, kan det vara så att barnen tar mer mat då? Svar:
osäkert men det finns forskning som visar att det blir mera svinn. Fråga: finns det någon
restriktion för hur mycket mat barnen får ta? Svar: det beror på vilken mat som serveras.
Man får börja med ett antal och sedan får man gå och hämta mer. Börja med ett antal och
sedan hämta om. Mest svinn är det de dagar det är favoritmat, man äter lätt med ögat och
sedan att det inte äts upp.

Fråga: hur går upphandlingen till och vilka kriterier man måste leva upp till. Svar: det beror
på vilka livsmedel det handlar om. Kostservice är beställaren, ex köttbullen, förpackning,
innehåll, det som inte får finnas i osv. Man väljer det mest ekonomiskt fördelaktiga. Höga
krav ställs på livsmedlen som köps in. Vissa varor ställs krav på att de ska vara ekologiska
osv. just nu är det 130 ekoprodukter. Det ska inte finnas något bisfenol i förpackningarna
osv. Varan, förpackningen och distributionen. Den som ska kunna lämna ett anbud måste
kunna leverera till 32 000 portioner. Det handlar om ton kyckling och köttfärs varje dag.
Uppsala är botten fem av alla kommuner, 8.25 per portion och nästa termin 8.40-8.50.
Man får bra priser då man är en stor kommun. Smör, bröd, sallad och det som är på
tallriken, ca 4.50. Fråga: kan man ha lokala menyer alltså sprida ut exempelvis kycklingen
på flera månader. Svar: det är ett politiskt beslut. Man kan göra olika upphandlingar,
exempelvis att man kan upphandla enbart till förskolan. I upphandlingen lämnar man en
estimerad volym. Man kan också välja vissa områden till upphandlingen. Just nu vill
utbildningsförvaltningen ha en likvärdig meny rakt över. Det är också skillnader mellan
olika områden i Uppsala.
Fråga: en elev undrar om utlovad meny kan förändras? Svar: Vänge har inte många avsteg
från menyn. Ofta kan man se en rätt man antar att de flesta kan välja. Sedan har man två
rätter färre elever äter av. Ofta har man tre rätter och de räcker ti ll alla. Ibland slår det fel
och en rätt kan ta slut men det är väldigt sällan. För barn med allergi får bara en rätt.
Maten tar dock aldrig slut men ibland kan en rätt vara struken. Fråga: är det tre rätter på
alla skolor i Uppsala? Svar: det är alltid en rätt utan fläsk, en dagens och en grön rätt. En
dag i veckan är helt vegetarisk. En tavla är uppsatt där man går in i matsalen men även vid
serveringsdisken. Det ska vara tydligt vilka maträtter som serveras och vad de innehåller.
Det finns en app - mashi- appen där man kan se vilken mat som serveras. Information finns
också på måltidsservice.uppsala.se Uppsala ligger 2:a som måltidssverige, det har fått ett
uppsving, man talar om kockar och restaurang. Den stora utmaningen är att barnen inte är
beredda på det gröna alternativet då många elever inte äter detta hemma. Kommunen
ligger i framkant men gästen är inte där än. Förskolan får samma mat som skolan och de
har två gröna dagar per vecka. De yngre barnen vänjer sig vid mer grön mat. Föräldrar
uppmanas att kontakta jeanette.jansson@uppsala.se vid frågor. Ett matråd är på gång på
Vänge skola.

Rektor har ordet
Markus informerade om resultatet från höstens trivselenkät. Ett samtal fördes kring
resultatet. Markus informerade om att personalen på APT fått information om resultatet och
att vi i klasserna nu pratar om svaren. Vidare EHT och trygghetsteamet arbetar vidare med
resultatet. Skolan har också gjort åtgärder gällande fotbollsplanen, där bara fotboll spelas.
Lekar där man "åker ur" är svåra för barnen.
En fråga gällande rastvakter, vi har fotbollsområdet som prioriterat område. Vidare är det
mer rastvakter ute speciellt gällande årskurs IA
Julklappen har föräldrar gett respons om. Man ger julklappar för 150 kr men det är frivilligt.
En fråga gällande diplom om man gett kommit fram. Skolan känner inte till detta mer än att
det kanske skickades ett allmänt diplom. Skolan har heller inte fört register på vilka som gett.
En fråga gällande fritidshemmet. Man beskriver att en positiv förändring har skett på fritids
andra halvan av terminen. Det finns dock enligt en synpunkt till mötet,fortarande personal
på fritids som inte vet vad alla elever heter. Markus tar med detta till fritids. En annan
förälder påpekar att personalen har full koll.
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