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Kvalitetsdeklaration avseende skollunchen i grundskolan
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för de pedagogiska verksamheter som
syftar till att utveckla lärande och kunskap hos kommunens yngsta medborgare.
Nämnden ansvarar också för kommunens måltidsverksamhet.
Hälsa är en förutsättning för lärandet och mat är en del av hälsan. Skollunchen
ingår i skoldagen och är en viktig faktor som påverkar elevens resultat i skolan. En
bra skollunch handlar dels om tillgången till näringsriktig mat och dels om en
trivsam miljö som inbjuder till att äta lunch.
Enligt den nya skollagen (2010:800) som träder i kraft 1 juli 2011 skall eleverna i
grundskolan utan kostnad erbjudas näringsriktiga skolmåltider. För hantering av
livsmedel gäller också livsmedelslagen (2006) som styr hantering av livsmedel,
hygien etc.
Kvalitetsdeklarationen har tagits fram med utgångspunkt från de nationella
styrdokument som styr barn- och utbildningsnämnden samt brukarundersökningar.
Barn- och utbildningsnämnden lovar att :
• skollunchen ska medverka till att eleverna ska må bra både fysiskt och
socialt
•

skollunchen ska främja goda kostvanor och stimulera intresset för en
levande matkultur, såväl svensk som internationell, samt erbjuda en
varierad och säsongsanpassad meny

•

erbjuda goda och näringsriktiga skolluncher som tillgodoser 1/3 av
dagsbehovet av energi- och näringsämnen utifrån Livsmedelsverkets
rekommendationer

•

erbjuda minst två rätter varje dag varav en rätt är vegetarisk

•

specialkost erbjuds till dem som av medicinska skäl har behov av detta

•

erbjuda minst ett alternativ på rätt som är anpassad för dem som av etiska
eller religiösa skäl ej kan äta all typ av mat

•

om maten tar slut så ska väntetiden aldrig bli mer än 30 minuter innan
ersättningsmat finns

•

sträva efter miljösmarta och ekologiska livsmedel med bra kvalité utan
onödiga tillsatser och sockerersättningar samt att minska på svinnet av mat

•

erbjuda en lugn och trivsam miljö i skolans matsalar där vuxna äter
tillsammans med eleverna och visar ett tydligt engagemang för måltiden

•

skollunchen serveras tidigast kl 10.30

•

att alla matgäster ska ha tillräcklig tid att äta i matsalen och att sträva efter
en schemaläggning där alla elever får äta ungefär samma tid varje dag

•

att i matsalen presentera dagens rätter visuellt i syfte att ge matgästen hjälp
att lägga upp en bra kombinerad måltid som är näringsriktig

•

att en gång per termin organisera kostråd på skolan där elever,
skolpersonal och personal från skolmåltiderna deltar

Du lovar :
• som förälder att ta ansvar för att ge barnet en positiv inställning till mat och
matvanor samt att ge barnet möjlighet att äta frukost varje morgon innan
skolstarten
•

som elev att lägga upp en lagom stor portion som du orkar äta upp och som
är allsidig

•

som elev att aktivt bidra till att det blir en lugn, ren och trevlig miljö i
matsalen

•

som elev att ta av dig ytterkläder och lämna dem utanför matsalen för att
bidra till en mer hygienisk miljö i matsalen

Håller vi inte vad vi lovar?
Om Du anser att vi inte håller vad vi lovar så vill vi att Du talar om det för oss.
Tala gärna direkt med Ditt barns lärare eller skolans rektor. Du har också möjlighet att skicka
in synpunkter via e-post eller brev (se adresser nedan).
Vill Du veta mer?
För ytterligare upplysningar kan Du kontakta oss på något av följande sätt:
Telefon:

0980-702 84

E-post:

barn-utbildning@kommun.kiruna.se

Postadress:

Kiruna kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
981 85 Kiruna

