
Matråd 19/3 2019 
 Vi hade måltidsråd den 19/3. Här är vad representanterna hade fått med sig från sina 
klasser.  

4A  
• Klassen vill äta tidigare.  
• Några vill ta med egen mat. Skolmaten är inte alltid så god.  
• Få sitta vart man vill i matsalen. På fredagar och måndagar.  
• Ta med egen Ipad till matsalen.  
• Vi vill ha porslinstallrikar igen.  
• Mer matro.  
• Tårta när man fyller år.  
• Konsert i matsalen.  
• Juice att dricka till maten. 

 
5B 

• Påskmust till buffén.  
• Det borde finnas laktosfritt smör.  

 
6A 

- 
 
5A 

• Vill ha porslinstallrikar igen. 
 
1C 

• Hamburgare, pizza och tacos oftare.  
• Det slängs mycket mat.  
• Stressigt i matsalen. Många går för tidigt.  
• Ljudnivån är lite för hög och det springs för mycket i matsalen.  
• Maten måste bli godare.  

1A 
- 

 
 
2B 

• Vi älskar pannkaka. Vi vill ha det mer.  
• Mattemat dag eller mattematvecka. Vi gillar både matte och mat. Äta och räkna 

samtidigt.  
• Vi vill ha musik i matsalen.  
• Det var trevligt med invigningen av matsalen.  
• Det finns ketchup med mindre socker i. Det borde vi ha.  
• Vi vill ha smör (Bregott). Det är nyttigare än margarin.  

 
2A 

• Tystare i matsalen. Vi behöver bli tystare.  
• Vi måste bli bättre på att sitta ner och inte springa runt.   



• Vi vill ha lite lyxigare i matsalen. Trevliga soffor att sitta i. 
• Låtsasljus och lite nedsläckt så det blir mysigare.  

 
3C 

• Arbetsro i matsalen. 
• Pannkaka oftare. 
• Paprika oftare i salladen.  
• För mycket fisk på matsedeln.  
• Ett öra i matsalen för att kolla ljudnivå. 
• Musik i matsalen.  

 
4B 

• Kolla film i matsalen. 
• Vi vill ha Oboy att dricka till maten. Eller till mellis.  

 
1B 

• Inte slänga mat 
• Våga smaka på maten. 
• Bara prata med kompisarna vid sitt bord.  
• Ta det lugnt i matsalen.  

 
 


