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Inbjudna gäster från måltidsenheten:

Frågor som diskuterades:
Det går mer och mer vegetariskt, därför är det svårt att beräkna hur mycket som går av varje. Men
ingen blir utan mat.
Ibland finns det extra mat, för att man inte ska behöva slänga rester, som det inte finns så mycket av,
så då kan det ”ta slut”. Ibland kan man hålla på alternativen till lite senare, så att även de äldre kan få
”alternativen”.
Nu finns det bildstöd, så att de yngre barnen ska se hur mycket man bör ta, och mer personal som
kan hjälpa till med det. Det är mindre personal när de äldre barnen äter, så då är det inte samma koll
hur mycket man bör ta.
Johny säger att de har tagit tag i rutiner och dokumentation för att ha bättre koll.
Är maten för avancerad för barnen?
Ny matsedel till nästa läsår: det ska bara finnas en, som är en kombination av förskola, skola och
äldreomsorg.
Hur mycket får en portion kosta? Det kan de inte säga säkert.
Man kan kolla på Instagram, hur lunchen som serveras ser ut.
Ekologiskt, kravmärkt?
Närproducerat? En viss procent ska köpas in från de fyra nordligaste länen.
Ibland är ljudnivån lite hög ibland. Så det är det bra om alla hjälps åt med.
Flödet i matsalen fungerar bättre i år. Alla får plats.
Det har blivit lite lättare att lämna ifrån sig bestick, tallrik och glas. Det finns en lägre vagn nu för de
yngre barnen.
En gång per år skulle det vara bra om skolrådet träffar måltidsenheten/Tallbacka.
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Förslag från skolrådet: att varje träff har ett tema, så att man pratar speciellt om en typ av
frågor. Att man bjuder in en aktör. Det kanske skulle öka intresset för att komma på
skolrådet. Tex support och lokaler, eller skolskjutsen.
Belysning: det finns nu belysning på kortsidan av idrottssalen. Man har även förstärkt lyset på
gångvägen mot Tallbacka.
Räcke kommer att sättas upp ner mot Duvans fritids.
Ytskikten i 6-9-byggnaden sker kontinuerligt.
Det jobbas kontinuerligt med att hitta möbler som är bättre begagnade för att komplettera
det som går sönder.
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Åk f-3 Öppet hus för de vårdnadshavare som har barn som ska börja förskoleklass
Fk har dinosaurietema
Åk 2 tema rymden
Åk 3 NP mellan sportlovet och påsklovet
Åk 4-5 Lilla vasaloppet v 9, om det blir åkvänligt
Åk 6-9 friluftsdag v 8: Bygdsiljum (betalalternativ), pimpling, skridskor, skidor och bad
Åk 6 och 9 har nationella prov
Mässa istället för föräldramöten i vår för åk 6-9

