
Elevrådet den 3/4-2019 

Närvarande: 3C frånvarande pga av NP 

 3A Mona och Safi 

 2A Osman och Khuslen 

 2C Ava och Maryam 

 1C Jinan och Bilaal 

 1A Sarah och Noa 

 FA Amin och Lena 

 FC Yasmin och Zidane 

• Elevrådet ägnade mötet åt maten och matsalen. Vi hade bjudit in kökschefen Luis från 
Sodexo till vårt möte för att framföra våra punkter. Nu var det ont om personal på Sodexo, så 
Zeliha som jobbar i vårt kök kom istället och hon kommer att diskutera våra synpunkter med 
Luis. 
 

• Alla klasser fick berätta om vad de kommit fram till på sina klassråd. Ewa samlade in allas 
synpunkter och skriver ner en sammanfattning här i protokollet. 
 

• Zeliha berättade också om sina synpunkter. Hon trivs väldigt bra på sitt jobb. Hon tycker att 
eleverna är duktiga när de ska ta mat och att många vågar pröva grönsaker och sallader. Hon 
sa att det skulle nog fungera att ett par representanter från elevrådet  till hösten fick vara 
med på ett möte där matsedeln diskuterades. Hon upplever inte ljudvolymen som så hög. 
Hon lyssnade noga på våra synpunkter och ska verkligen försöka tillmötesgå det hon kan och 
överlämna det hon inte kan göra något åt till Luis. Hon berättade också att sista månaden har 
matsedeln för  ”mellis” ändrats en del. Det är nu mer frukt, smoothies, korv med bröd och 
annat som eleverna önskar. Mellis är dock inte en hel måltid, så det kan bara serveras en 
korv med bröd. Hon vill att alla ska känna att de är mätta när de ätit och man kan alltid fråga 
om det finns mer att ta om man fortfarande är hungrig. Vi pratade också om att man måste 
ta potatis, ris eller pasta, samt sallad för att bli mätt, inte bara t ex pannbiff. 
 

• Sammanfattningen av klassernas synpunkter: 
• När det gäller lunchen 
ü Många klasser vill ha mer tacos, pannkaka, hamburgare, kycklingburgare, pizza. Ev som en 

specielldag i veckan när dessa måltider serveras. ( det är lite så nu på fredagar) 
ü Man önskar mer soppor och då kom följande soppor upp som goda: broccolisoppa, 

tomatsoppa med pasta, majssopppa, morotssoppa, spenatsoppa, potatissoppa. 
ü Den vegetariska maten behöver bli lite bättre. De önskar sojakorv, sojabullar, lite mindre 

grytor. Det är lite för mycket sås på den vegetariska maten. Den behöver bli mer likvärdig 
den andra maten. Det blir inte så bra om det serveras fiskgryta  och vegetarisk tacos 
samtidigt. Är det lasagne kan det vara både med och utan kött, likadant med tacos och falafel 
vid köttbullar. 

ü Varmkorv med potatismos var länge sedan vi fick. 
ü Potatisbullar med sylt önskas. 



ü Spagetti med köttfärssås vill man ha. 
ü De som har allergier önskar sig mat mer lik den andra maten om det går t ex pannkakor utan 

ägg. 
ü Några tyckte att det är lite mycket ris. 
ü Efterrätt någon gång i månaden vore trevlig. Frukt önskas mera. 

 
• Mellis: 
ü Mer varierat mellanmål. 
ü Våfflor på våffeldagen var populärt och önskas några fler gånger. 
ü Korv med bröd är populärt. 
ü Mer fruktsallad önskas. 
ü Pannkakor, potatisbullar, tortillabröd till mellis. 
ü Mer smoothies! 
ü Oftare müsli! 

 
• Allmänt: 
ü Salladen är okej! 
ü Vi är nöjda med maten! 

 

• Övrigt som kom upp: 
ü Ewa berättade att treorna kommer att gå runt i klasserna med ett brev från Lena Holmdahl , 

Utbildningsdirektören som handlar om att vår skola kommer att behöva byggas om och att 
det då blir lite ändringar när det gäller skolgården. 
 

• Punkt som kvarstår till nästa möte. 
ü Det kom också upp önskemål om att återigen få spela kula. Just nu är det ju vinter och inte 

riktigt aktuellt, men så fort våren kommer får vi lärare tillsammans med fritids se hur vi ska 
göra med kula. 
 

 
ü Nästa möte blir onsdagen den 29/5 kl 8.15 i biblioteket. 

 

       Vid pennan Ewa Spiers 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 


