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Skolråd den 21 april 2016 

 

Närvarande föräldrar: 

Ewa Söderqvist (4B), Hanna Karpmyr (2A, 4A), Alexandra Södervall (FB), Cia Axelsson 

(1B, 4C), Carina Lindström (FC), Cecilia Eich (3B), Elin Ekberg (3A), Jenny Edlund 

Nummelin (FC), Anki Blixt (1A), Pamela Bédier (2C, 5A), Cecila Edling (FA), Lisa Lindfors 

(3C) 

 

Närvarande skolpersonal: 

Outi Määttä (rektor), Elin Waldenvik (bitr. rektor), Birgitta Åhlander Björkén 

(fritidspersonal), Camilla Larsson (arbetslag 4-5), Miriam Du Plessis (arbetslag 1-3), 

Josephine Eld (arbetslag F) 

 

Närvarande från måltidsservice: 

Sandra Cuturic, enhetschef 

Malin Holfve, kostekonom 

Jonas Godske, kock Ärentunaskolan 

 

Presentationsrunda 

Mötet inleds med en kort presentationsrunda. 

 

Representanter från Måltidsservice 

Till detta möte har skolledningen bjudit in representanter från Måltidsservice, fd  Kost och 

restaurang. Detta med anledning av att det varit flera diskussioner kring elevernas syn på 

maten och matsalsituationen under de senaste skolrådsmötena. 

 

Sandra Cuturic som är enhetschef inom Måltidsservice inleder med att berätta om Uppsala 

kommuns politiska mål vad gäller skolmaten. Målet inom kommunen är att maten ska vara 

100 % ekologisk år 2023. Målet för innevarande år är 35 % ekologisk mat i samtliga skolor. 

Menyerna anpassas för att uppfylla de politiska målen, vilket bland annat har lett till en ”grön 

dag” med vegetariska rätter. 

 

Malin Holfve, kostekonom inom Måltidsservice, förklarar att alla rätter innehåller ett visst 

näringsvärde och kontrolleras noga för att säkerställa onödiga tillsatser. Maten inom Uppsala 

kommun lagas från goda råvaror trots en låg kostnad per portion. Fokus ligger på ”ren” mat 

som lagas från grunden. 

 

Maten som serveras på Storvretaskolan skickas från Ärentunaskolan som har ett 

tillagningskök. Det skickas alltid tre rätter, varav ett grönt alternativ och ett alternativ utan 

fläskkött. Storvretaskolan har ett mottagningskök som inte har kapacitet att laga all mat på 

egen hand. Här tillagas dock potatis, pasta och ris samt innehållet till sallads- och 

råkostbordet. 

 

Varje månad har vi matråd på skolan med elevrepresentanter från klasserna. Sandra Cuturic 

deltog under det senaste mötet. Hon var imponerad över eleverna som kom med flera goda 

idéer och synpunkter.  
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Det diskuteras vidare om elevernas syn på maten. Det framkommer synpunkter på att pastan 

är överkokt och riset är för hårt. Flera föräldrar vittnar om att eleverna upplever maten som 

annorlunda mot vad man äter hemma. Vi diskuterar huruvida det har gått för fort med det nya 

menyvalet som Måltidsservice behöver lägga för att klara de politiskt satta målen? 

 

Det är önskvärt att såväl föräldrar som skolans personal samtalar om maten med eleverna. 

Eleverna bör ges förutsättningar att smaka på maten. Det är också viktigt att elevernas 

synpunkter tas tillvara, antingen att de berättar vad de tycker för personalen i matsalen eller 

för sin klasslärare. Förs det fram synpunkter hemma går det bra att som förälder vända sig till 

husmor, marianne.roshed@uppsala.se.  

 

Det kommer också synpunkter på portionsstorlekarna och att det är viktigt att alla elever får 

äta sig mätta. Det finns ibland restriktioner, till exempel 7 köttbullar. Det innebär att eleverna 

först får ta en portion innehållande 7 köttbullar med det tillbehör som erbjuds samt grönsaker. 

Om de inte är mätta får de sedan ta ytterligare köttbullar eller prova en alternativ maträtt. 

 

Matdiskussionen övergår till att handla om mellanmålet. Det finns ett förslag på 

mellanmålsmeny som man kan hitta på Måltidsservice hemsida. Fritidspersonalen kommer att 

diskutera mellanmålet med eleverna och samla in deras åsikter. Elevernas åsikter kommer 

sedan att lämnas till matsalspersonalen. 

 

Övrig information från skolan 

Busslingan kommer att göras om (förhoppningsvis) inför höstterminen. Personalens 

nuvarande parkering kommer att användas till detta, vilket betyder att parkeringen bakom 

idrottshallen görs om till en personalparkering. Det kommer att bli några extra 

parkeringsfickor för föräldrar att använda. Syftet med att dirigera om busstrafiken är att 

minska trafiken på Rast- och Gavelvägen samt att förbättra trafiksäkerheten för eleverna. 

 

Skolan har utformat mål att arbeta med för att öka elevernas måluppfyllelse. I början av juni 

kommer årets kunskapsresultat att analyseras av berörda lärare. Det är såväl resultat på 

nationella prov i åk 3 som de skriftliga omdömena som numera dokumenteras i Unikum. 

Två klasser, 2A och 4A, har nu föräldrainlogg i Unikum och det verkar ha fungerat bra. 

Föräldrar i återstående klasser kommer att bjudas in. 

 

Det sker en matematiksatsning både lokalt och centralt. Till hösten kommer timplanen 

troligtvis att utökas med 60 minuter mermatematik för elever i åk 4-5. 

Det finns ett nytt bedömningsstöd framtaget av Skolverket, det är obligatoriskt att använda 

redan från i höst. 

 

Frågor från klasserna 

Frånvaroanmälan sker som vanligt via Skola24. Om en elev är frånvarande och detta inte är 

anmält till Skola24 ska en personal från skolan ringa hem före kl. 09.00.  

 

Skolan använder sig av kommunens vikarieförmedling, Ipool, då det behövs vikarie för 

ordinarie personal. Alla vikarieärenden måste gå genom dem. 

 

Lamporna på toaletterna i källaren släcks ibland, vaktmästaren undersöker om lampsensorer 

kan installeras. Det är haspar på två av tre toaletter och det önskas även på den tredje. 

 

mailto:marianne.roshed@uppsala.se
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Matsalen städas efter varje dag efter att lunchen är avslutad. 

 

Det är trångt i kapprummen. Det är önskvärt att alla tar hem vinterkläder, skridskor och 

liknande som inte används. 

 

Sommarlovstider lämnas in via skolans hemsida, www.storvretaskolan.uppsala.se. 

 

Fler bollar önskas till vissa klasser.  

 

Slutligen 

Det är som vanligt mycket som händer under våren på Storvretaskolan; det är en 

fotbollsturnering som pågår, fritidshemmens dag är den 10 maj, Olympic Day den 24 maj, 

karuselldag den 26 maj för att nämna något. Mer information om detta och andra aktiviteter 

kan ni läsa om på vår hemsida efterhand. 

 

Vi vill tacka skolrådsrepresentanterna för ett gott samarbete under läsåret.  

Väl mött igen i höst! 

http://www.storvretaskolan.uppsala.se/

