
Matra d Skyttorp skola 20/9 2016 

Närvarande: Alexander F,  Nils åk.2, Lollo och Matilda åk.3, Ellen åk.4, Lovis åk.5, 

Marianne, husmor Ärentuna, Solveig, husmor, Skyttorp, Anna Hedberg 

Nuläget i matsalen: Det är för högljutt ibland. 5 tysta fungerar lite dåligt vissa dagar. En 

vuxen ska säga till både när 5 tysta börjar och slutar så att man vet. Förslag från barnen att 

sätta upp ”Örat” igen, Solveig fixar det. Det diskuterades även om en skylt som kan sättas upp 

enkelt när 5 tysta börjar liknande den som Nils hade med sig och visade. Han hade ett 

trafikljus med rött, gult och grönt.  

Klimatsmart mat.  Uppsala Kommun har satt upp ett mål att all mat som görs ska vara 100% 

ekologisk år 2023. Vi räknade ut att det var 7 år dit och att vi nu är upp i 35 %.  Skolmaten 

innehåller allt mer grönsaker och rotsaker som går lätt att odla i vår närhet.  Ekologisk betyder 

att maten är odlat utan bekämpningsmedel och att de djur vi äter (kossor, grisar, 

kycklingar)inte har fått i sig mediciner och att de själva har fått näringsrik mat.  Allt Kött och 

all korv som serveras kommer från uppländska gårdar som ligger i t.ex Alunda, Faringe och 

Funbo. Maten behöver alltså inte transporteras långa sträckor. 

Lastbilarna som kör maten behöver alltså inte åka så långt och inte 

använda så mycket bensin eller diesel och släpper heller inte ut så 

mycket avgaser då.  

         Glad kossa 

                                            Bild tagen från Andersson& Tillmans facebooksida. Det blåa är Fyrisån.   

                                                                                                            

 Från klasserna:  Eleverna i 4-5:an önskar att ha skor på sig men det kommer att bli väldigt svårstädat 

och smutsigt i matsalen. Alla ombeds att verkligen plocka upp den mat som tappas så att ingen 

behöver trampa i den.  Glassplitter från trasiga glas plockas noggrant upp så att ingen kan få det i sig.  

 

Alla vårdnadshavare är hjärtligt välkomna att äta i matsalen! 



OBS! För barn på fritids: 

Mellanmålsmeny 

På alla förskolor och fritids serveras mellanmål. Måltidsservice har en 

mellanmålsmeny som utgör en grund för vilka mellanmål som serveras.  

Vecka 1 

Måndag: Mjölk, mjuk smörgås med ost, grönsaksbitar, dippsås 

Tisdag: Filmjölk med flingor, mjuk smörgås med kalkon, frukt 

Onsdag: Mjölk, hård och mjuk smörgås med hummus och ost, grönsaksbit 

Torsdag: Mjölk, hård och mjuk smörgås med ägg och kaviar, grönsaksbit 

Fredag: Smoothie, mjuk smörgås med ost, frukt 

Vecka 2 

Måndag: Mjölk, mjuk smörgås med kalkon, frukt 

Tisdag: Filmjölk med müsli och sylt, mjuk smörgås med ost, frukt 

Onsdag: Mjölk, hård och mjuk smörgås med ägg och kaviar, grönsaksbit 

Torsdag: Mjölk, mjuk smörgås med ost och grönsaksbit, frukt 

Fredag: Yoghurt med fruktsallad, hårt bröd med mjukost 

 


