
Skol- och kostråd feb 2018 
Kyrkholmsskolan åk 7-9 

Närvarande: Erika Bergman, Sten-Åke Nilsson, Pete Byrne, Anneli Wallström, 

Helene Lindberg, Sara Sundström, Annett Holmström 

1. Mötet öppnat 

2. Val av ordförande och sekreterare 

a. Helene, ordförande. Annett, sekreterare. 

3. Genomgång av föregående mötesprotokoll: 

a.  Helene går igenom föregående protokoll.  

4. Matrådets representant Pete Byrne: 

a. Pete pratar om strukturen på menyn, man varvar kött, fisk, 

kyckling och vegetariskt.  

b. Det är ett välfungerande schema i matsalen nu. De äldre eleverna 

från gymnasiet äter efter 13.00 och då det blir inte så många 

rester eftersom de små barnen vågar gå och ta mer mat nu.  

c. De använder inte uppvärmd mat igen. Inga rester. 

d. På menyn, om det står H på matsedeln så lagar de maten själv från 

grunden.  

e. Alla såser och tillbehör gör de själv.  

f. De har 6 kockar och 3 ekonomibiträden. På så sätt får de en 

jämnare standard på maten. Ekonomibiträden sköter om matsalen 

och disken.  

g. Restaurangen serverar mat till all kommunal verksamhet.  

h. Man har kopplat in direktvatten i matsalen vilket gör att eleverna 

dricker mer vatten.  

i. Efter lovet så kommer man att ha ett soppalternativ vid varje 

måltid. Eventuellt kan soppan vara densamma hela veckan. En mer 

barnanpassad elevrestaurang.  

j. Efter lovet kommer man att uppdatera allergierna och 

förhoppningsvis ett enklare sätt att rapportera in.  

k. Frukt; man har frukt till vissa måltider typ soppa. Bröd serveras till 

varje måltid där soppa serveras.  

l. Bra utflyktsmenyer från skolrestaurangen för skolan.  

m. Man köper svenskt så mycket det går. I framtiden kommer de att 

jobba samman med Piteås avtal. Lagen säger att vi inte får kräva 

att bara får svenskt.  



5. Sara, Dexter: 

a. Sara har en genomgång av Dexter för föräldrarna.  

b. Sara är tydlig med att man som förälder inte kan klanta till något 

om man är ute på Dexter. Hon uppmanar föräldrarna att våga 

klicka omkring och undersöka hur sidan fungerar. 

i. En förälder upplever att lärarna är väldigt dålig att vara inne 

i Dexter så att föräldrarna ska se vad eleverna jobbar med. 

Svårt att kunna hjälpa elever hemma om man inte får veta 

vad de ska jobba med. 

ii. Sara berättar att vi efterlyst en kalender i Dexter där man 

ska kunna se vad som händer vecka för vecka, men den 

modulen finns inte i Dexter.  

iii. Det är på väg en funktion i Dexter där man ska kunna länka 

en planering i ett Word-dokument. Då ska man lätt kunna 

publicera en planering som man skrivit i. 

6. Föräldrar/vårdnadshavare:  

a. Förslagslåda i Dexter där föräldrarna kan skriva om man har några 

frågor eller synpunkter om skolan efterfrågas. 

b. Lärarna måste bli duktigare att lägga ut planeringar och publicera i 

Dexter.  

c. Digilär, kan man vara inloggad 2 st. på elevens användare så att 

både elev och vårdnadshavare kan vara inloggad samtidigt och ev. 

förhöra eller hjälpa till vid läxläsning? Sara undersöker.  

7. Övriga frågor: 

a. Utemiljön, hur är tankarna med den? 

b. Man har, från tekniska, sökt pengar för att ordna upp utemiljön. Vi 

får se hur det går med det.  

c. Föräldramöten, hur ska vi locka föräldrarna till föräldramöten?  

i. Ett förslag är att kanske klassföräldrarna skickar ut och 

bjuder in. Kanske ska föräldrarna påverka varandra att 

komma.  

8. Nästa möte: v. 15- 16 


