
Elevråd med fokus på matfrågor, 6 mars 2017. 

Närvarande: 
FA Signe Bjerkesjö och Christoffer Toth 
FB  Kajsa Asplund och Mille Jansson  
1A  Elmer Grenholm och Alexandra Vantola (ej närvarande)  
1B  Jakob Widerberg och Hilda Sibbmark   
2A  Rasmus Schöling och Elin Ortstad  
2B  Ville Boden och Hedda Östfelter (ej närvarande) 
3A Hayden Cooper och Ella Strömdahl  
3B Eddie Engeros och Isak Sohlberg  
4  Klara Schotte och Viktor Norrby 
5A Carl Leijon 
5B Isabelle Camilton 
FBK Fakhr Aldeen Katrjy  
Rektor Catarina Eriksson 
Från köket Kristina Pinni och Fia Loman 
 
 

1. Från föregående möte. 

Fotbollsregler uppsatta i klassrum och vid entrédörrarna. 
Påminn den som inte håller sig till reglerna. Reglerna gäller alla elever i alla klasser. 
 
Nya skyltar vid hängarna vid matsalen, gäller åk 3 och åk 5 
I åk 5 fungerar det nu med nya skyltar. Åk 3 behöver däremot se över skyltarna och plats där 
eleverna ska hänga sina ytterkläder. 

 
 

2. Matfrågor med Kristina och Fia 
- Gurkor i egen skål, önskemål:  Just nu blandas gurkan med övrig sallad eftersom den är så dyr. 

När den blir billigare igen kommer det finnas gurka i en egen skål eftersom eleverna önskar 
det. Kristina och Fia berättar att det nu är mer rotsaker eftersom vissa grönsaker är extremt 
dyra just nu pga kallt väder i Europa. 

- Mat från olika länder, önskemål:  Vi har redan en hel del mat från andra länder men det kan 
bli fler tillfällen. Fia och Kristina påverkar t ex innehållet i kökets val. De tar till sig önskemålet. 

- Inga bönor i tacosen, önskemål: Skolan följer den matsedel och de recept som kommunen har 
bestämt. De blandar upp kött med grönsaker av flera skäl, t ex att det ska vara nyttigare, 
miljövänligare och billigare. Om man har synpunkter på det kan man skriva ett brev till 
kommunen. 

- Stora bröd till tacos: De stora bröden är mycket dyrare än de små. Man får ta två bröd. 
- Fiskgratäng med cornflakes: Måste det vara cornflakes på gratängen? Fia säger att i vissa 

recept är det så. Om man inte tycker om det är det ok att skrapa bort det. Eleverna på Gamla 
Uppsala skola är mycket duktiga på att äta fisk i alla former. 

- Önskar skalad potatis: Vi får veta att potatisen är tvättad och borstad när den kommer till 
skolan och ska kokas med skal. Det är inte farligt att äta skalet, tvärtom är det ofarligt och 
nyttigt. 

- Brända pannkakor: Ibland blir de lite brända om de står för länge i ugnen. Kristina säger att de 
ska försöka bli bättre på att inte bränna pannkakorna. 

- Fler hamburgerbröd önskas: Eleverna får ta två hamburgerbröd. Är man sen mer hungrig får 
man ta en till hamburgare men med potatismos. Kommunen har bestämt att det ska vara 
grova hamburgerbröd istället för de vita. 

- Hamburger-dressing önskas: Eleverna önskar hamburger-dressing och kökspersonalen 
berättar att de lägger dressingen i en skål. Fråga om du inte hittar den. 



- Extra mat till de som äter sist: De klasser som äter sist får ibland ta extra mycket beroende på 
vad som finns kvar. Det är sällan som maten tar helt slut och om den gör det fixar Kristina och 
Fia något annat till de eleverna som blir drabbade.  

- Blött i kapprum och utanför matsalen: Alla elever ska ta av sig skorna vid ytterdörren. 
Dessutom ska alla gå in och ut via den stora ingången. På så vis blir det torrare och lugnare i 
det trånga utrymmet utanför gamla matsalen.  

- Ställ tillbaka andras skor när man letar efter sina egna. 
- Tvätta händerna vid klassrummet om du kommer direkt från klassrummet: Handfaten utanför 

matsalen ska endast användas till handtvätt för de elever som kommer till matsalen direkt 
från rast. Vi måste undvika att det blir kö utanför gamla matsalen. En fara när personalen 
kommer med varm mat till nya matsalen. Ett förslag från en elev är att vi kan komplettera 
skylten med matsalsregler med en varningsskylt om att varm mat transporteras förbi 
kapprummet. 

- Alla vuxna har ansvar för alla elever: Viktigt att tänka på att någon vuxen alltid behöver vara 
kvar till sist när åk 5 och FBK äter lunch. De ska inte sitta ensamma i nya matsalen. 

- Kapprummet på övervåningen utan tillsyn: Personalen märker att det finns elever som drar 
sig kvar på övervåningen. De som har kläderna där ska hämta sina kläder och gå direkt ut. 

- Diskinlämningen: Kökspersonalen vill påminna eleverna om att ta det lugnt vid 
diskinlämningen. Skrapa din tallrik ordentligt och sätt in den längst in i tallriksbacken om det 
finns plats längst in. Då slipper nästa elev bli smutsig av kladdiga tallrikar. 

- Kön till diskinlämningen: Ibland blir det lång kö till disken. Stå lugnt i kön och prata inte så 
högt, det stör de som sitter i närheten och äter. Ett önskemål från kökspersonalen är att 
lärarna kan styra upp vilka bord som får lämna disk så att inte kön blir så lång. De som blir 
klara tidigt bör få gå med sin tallrik och därefter åter sätta sig vid bordet i väntan på att få gå 
ut på rast.  

 
Ett stort tack till Kristina och Fia som var med på dagens elevråd. 
 
 

3. Olika önskemål: 

a. Få gå ner till grusplanen för att spela fotboll mer ofta. 

b. B-spårets fritids vill ha ”Just dance”. 

c. Utklädningskläder till fritids. 

d. Dockor till fritids. 

e. Ytterligare en kingruta, kanske på baksidan? 

f. Tvål på toaletterna i idrottshallen.  

g. Sarg till bandyplanen. 

h. Hoppstyltor 

i. Nya sparkcyklar 

 

Nästa elevråd är måndag den 3 april kl 9.00-9.30.   

/Catarina 


