
 

MINNESANTECKNINGAR 
Samrådsmöte mellan 

- föräldrarepresentanter 
- politisk styrgrupp 
- förvaltning 

 
Tid och plats Tisdag den 24 september 2019 klockan 18.00 i Stadshuset 

Närvarande Representanter från barn- och utbildningsnämnden 

Eva Dahlgren (C), ordförande 

 Ed Kahrs (M) 

 Fredy Neüman (S), 2:e vice ordförande 

   

Representanter från barn- och utbildningsförvaltningen 

Karina Bronell, skolchef 

Helén Claesson, vik. verksamhetschef grundskola 

   

Övriga 

Kerstin Jonsson, kostchef 

Christin Hallner, biträdande kostchef 

 

 Föräldrarepresentanter 

Karin Palmén, Åsle 

 Tommy Wallin, Vartofta 

 Billy Hermansson, Vartofta 

 Jonas Bromander, Vartofta 

 Malin Davidsson, Mösseberg 

 Anders Sträng, Mösseberg 

 Mikael Blom, Stenstorp 

 Lasse Karlsson, Åttagård 

 Mats Hallman, Åttagård 

 Martin Gustafsson, Mösseberg 

  Erik Grimming, Mösseberg 

  Jaana Ylä Kojola, Gustaf Dalén 

  Therese Setterberg, Mösseberg 

  Hanna Erving, Mösseberg 

  Katrine Takac, Mösseberg 

  Therése S. Östblom, Mösseberg 

  Johanna Ring Carlsson, Vindängen 

  Anna Sturkell, Floby/Odensberg  

1. Inledning 

Samrådsmötet inleddes av Karina Bronell, skolchef och Eva Dahlgren, ordförande 
barn- och utbildningsnämnden 
 



 

2. Information från kostenheten 

Kostenheten informerade om sin planering av skolmaten i falköpings kommun. De 
berättade att de utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer när det gäller mat 
för barn och elever. De informerade vidare om: 

 Vikten av en trivsam miljö vid måltiderna 

 Hållbarhetsperspektiv: mer frukt och grönsaker, mer fisk och skaldjur, mindre 
rött kött 

 Bra matfetter 

 Magra mejeriprodukter 

 Mer fullkorn 

 Aktiva matråd på varje skola 

 Prioritering av svenskt kött vid upphandling. Inköp av kött 2019 var 
fördelningen svensk/utländskt kött: 

- Svenskt kött: 98,75% 
- Svensk fågel: 96,58% 
- Svenska köttprodukter (korv, chark, köttbullar mm: 95,81% 

 Mätning av matsvinn i mars 2019 visade att tallrikssvinnet varierade i 
grundskolan mellan 7-25 g per elev i snitt per dag. 

  
3. Diskussion kring skolmaten 

 Trångt i våra matsalar – hur lång tid får eleverna sitta och äta? 

 Finns det möjlighet att erbjuda lunch i klassrummen på de skolor som har ett 

ansträngt lunchschema? 

 Finns det plats/möjlighet att äta på Vartofta förskola för de yngsta eleverna 

på Vartofta skola? 

 Kan eleverna i någon årskurs få hjälpa till/praoa i skolmatsalen? 

 Om man äter tidig skollunch, kan man då få ett mellanmål på eftermiddagen? 

 Kan man påverka dem som har kafeterian på Odenbadet att inte sälja godis 

på skoltid? 

 Mycket bra att förskolan arbetar med veckans grönsak! 

Förvaltningsledningen tar med sig alla uppkomna frågeställningar och ska återkoppla vid 

nästa samrådsmöte den 19 november. De medverkande föräldrarepresentanterna 

framförde att de gärna ville få ut frågeställningar innan mötet, så de har möjlighet att 

förankra och få med sig synpunkter till samrådsmötet från andra föräldrar. 

4. Nästa samrådsmöte 

Nästa samrådsmöten blir den 19 november 2019 kl. 18.00. Temat vid detta möte 

kommer att vara elevinflytande. 

Antecknat av  

Karina Bronell 

Skolchef 



 


