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Gustavslundskolans föräldraråd 2015-11-17
Närvarande: Fredrik Ståhle (3A, 6A), Emma Aldén Tallkvist (3B), Mona Johansson (2A),
Maria Johansson (3C, 6B), Karin Albén (2B, 4) Emma Bergström (1A, 4, 5B), Lena Styrlin
(3A), Mira Brunni (3C), Linda Delefelt (3C, 5), Linda Claeson (Kosmos, 5A), Ida Andreasson
(Kosmos, 2C), Bogica Nackovski (4), Anna Liew (Galaxen, 2A), Bo Agné (intraprenadchef),
Magdalena Nordfjell (administratör) och Linda Wågström (rektor)

Dagordning
§1 Föregående protokoll
 Möjligheten att låsa in sina hemnycklar – inte aktuellt med låsbara skåp just
nu. Upphittade saker finns i skåp i korridoren
 Skofri skola- Vi kommer att erbjuda skoskydd vid stora entrén, för att förhindra
att det bli vått i entréhallen där våra barn går utan skor.

§2 Mat – intraprenadchef Bo Agné berättar om maten i skolan samt svarar på era
frågor kring detta.










Hur mycket av mat är gjord på plats? – Gustavslund har ett tillagningskök där
det lagas ca 1000 portioner mat per dag, ca 400 portioner till skolan och resten
till Hovshagaskolan och ett antal förskolor i området. Ca 20 % av maten är gjord
av halvfabrikat eftersom köket inte riktigt har kapacitet men tanken är att så
mycket mat som möjligt lagas från grunden. Det mesta av fisken paneras på
plats, däremot inte chicken nuggets eller köttbullar.
40 % ekologiska råvaror, där ekologiskt kaffe är väldigt liten del, i princip
används100% närproducerat kött
Potatisens konsistens – Gustavslund är en av de fåtal skolor som faktiskt skalar
och kokar potatisen själva däremot efterskalas den inte. Till potatismoset
används vakuumförpackad potatis.
Hur stor variation på salladen? 6 olika tillbehör varje dag, morötter varje dag,
vitkål flera ggr i veckan, isbergssallad nästan varje dag, får vi pasta över så gör
man sallad av det till nästa dag, dressing finns bredvid för de som önskar,
Portionskostnad – genomsnitt 12 kr/portion, vilket är samma i hela kommunen
Fördelar med intraprenad? Intresset har styrt, man har egen ekonomi och säljer
maten till övriga i området, 8 personal, städ ingår också i intraprenaden vilket är
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en väldig fördel, man finns på plats och kan ha dialog med barnen, Linda och
övrig personal
Barnen tycker det är positivt med rester dagen efter, för Bo är det både
ekonomiskt och bra för att minska svinnet, soppor sparas inte till dagen efter,
generellt gillar barnen soppa
Blandad sallad – en kostnadsfråga, oftast inte någon dressing på salladen, många
vegetarianer som äter bönor, säsongsbundet utbud,
Gemensamma matsedel – just nu vill politikerna att alla skolor ska ha samma
mat, man eftersträvar jämnare kvalitet på alla skolor, ingen större chans att
påverka av detta,
Samordning av inköpen – maten köps i ett gemensamt inköpssystem där
leverantörer har upphandlats vilket givetvis styr vilka varor som kan köpas in,
all leverans av varor till Gustavslundskolan sker med gemensam utkörning från
distributionscentral två dagar per vecka, jättebra för miljön och minskar
kostnaderna, bröd levereras varje dag med brödbil kl 7.30
Kryddning – glutamaten har försvunnit vilket gör att smaken på maten kanske
har förändrats, salt och peppar finns alltid framsatt för den som vill
Vegetarisk mat serveras en dag veckan,
Vision för framtiden – just nu vill politikerna konkurrensutsätta vissa delar av
måltidsorganisationen men det finns inga besked i dagsläget om hur detta
påverkar Gustavslund,

§3 Läget på Gustavslundskolan
 Ljuvliga ungar, barnen är fantastiska, vi hade en jättefin dag på
Värdegrundsdagen och de tar verkligen hand om varandra, personalen mår bra
tillsammans med varandra och barnen och det hoppas vi märks,
 Arbetsmiljöverkets besök på höstlovet – väldigt få anmärkningar, tittar på mest
på vilka rutiner vi har eller om vi saknar rutiner,
 prao – måste struktureras bättre, vi funderar på att knyta några särskilda
arbetsplatser till Gustavslund för att göra prao-dagarna tryggare för
eleverna som är ute men det ska vi försöka göra tillsammans med de
andra skolorna i området, det måste bli tydligare information till
föräldrar och bättre framförhållning, följebrev har skickats ut men vi
måste hitta ett tydligare syfte med praon för att det ska bli bra för
eleverna.
 Introduktion för vikarier – barns beteende kan bli ett
arbetsmiljöproblem, stort dilemma att hitta rutiner så vi kan skapa
trygga situationer för både barn och tillfällig personal,
 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – skriva ner riktlinjer om att man
exempelvis inte får släppa in barnen själva i gympasalen

2015-11-17

 Omklädningsrummen är ett orosmoment – lärarna ska alltid titta till eleverna
flera ggr under omklädning innan och efter
 Hel förberedelseklass – just nu har vi 10 nyanlända elever och två lärare, de
övriga barnen är bra på att ta hand dem och få dem att känna sig välkomna,
många olika spridda nationaliteter som berikar vår skola,
§4 Övrigt



Fotbollsnäten – Linda ser till att nät köps in och monteras, då avsaknad av
dessa skapar konflikter mellan barnen (vem ska hämta bollen?).
Resa till Öland (Eketorp) hur fungerar detta? Det har finansierats av Skapande
skola-pengar som nu, enligt reglerna, måste användas till andra mål, det är
statliga pengar som söks och då styr det regelverket, synd för de barn som sett
fram emot att åka.

Kallelse till nästa möte skickas till representanterna via veckobrev samt läggs på skolans
hemsida.

/Magdalena Nordfjell, administratör Gustavslundskolan

