
Matra d Skyttorps skola 28/9 2017 

Närvarande: Thea och Linnea F-klassen, Neo och Saga klass 1, Adam klass 2, Alex och Albin 

V klass 3,Filip klass 4-5, Anna Hedberg, biträdande rektor och Solveig Holmberg, husmor 

Klasserna hade i uppgift att diskutera vad ett gott bordskick är. Här är en sammanfattning: 

 Man ber om saker och skickar till varandra. 

 Man pratar lugnt och lagom högt med de som sitter närmast, skrika är ej ok. 

 Man ska inte busa eller springa runt. 

 Man leker inte med maten. 

 Man smaskar inte och pratar inte med mat i munnen. 

 Man tuggar inte med öppen mun. 

 Man kladdar inte med maten och städar upp runt tallriken. 

 Man använder servetten att torka sig med. 

 Man pratar om trevliga saker. 

 Man tar upp tappad mat. 

 Man har inte armbågarna på bordet. 

 Man äter med besticken och ej med händerna. 

 Man ska inte stressa på andra utan ta det lugnt och sköta sig själv. 

 Man tackar för maten. 

Övriga frågor från klasserna: 

 Önskemål om frukt till maten. Solveig svarar att hennes budget tyvärr inte räcker till 

det. 

 En fråga om de elever som hjälper till istället för frukt kan få en smoothie. Solveig tar 

med sig frågan och får återkomma på nästa matråd. 

 Kan man beställa större bröd till Tacos? Solveig svara att hon ej kan bestämma det 

utan att det bestäms inne i Uppsala så det blir lika för alla elever. Frågan kom då om 

det gick att ändra på, Solveig får återkomma i den frågan också.  

Synpunkt från köket: Ett flertal bestick har böjts den senaste tiden. Solveig har fått kasta 

flera gafflar. Om detta fortsätter får köket ringa hem till de elever som gör det och de kan få 

bekosta nya bestick själva. Matrådet fick i uppgift att under dagen ta upp detta i sina klasser 

så att det får ett snabbt slut.  

Sekreterare: Anna Hedberg 

 

 

 



 

 

  

 

 

 


