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förvaltningschef
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Föräldrarepresentanter från Fylsta skola, Stene skola och förskola, Vialundskolan,
Skogstorpsskolan, Hällabrottets förskola, Tallängens skola, Kumlabyby skola.
TEMA KOST
Eva Sjögren, kostchef i Kumla, inledde med att kort berätta om måltidsverksamheten. Totalt
finns
20 kök, skolmaten lagas i separata kök, maten till äldreomsorgen i andra.
Kostenheten för dialog med matråd på skolorna för att i viss mån anpassa matsedeln.
I Skolmat Sverige utvärderas skolmaten. Där kan man ta del av resultat från Kumla och andra
kommuner.
Det serveras två rätter plus salladsbuffé varje dag. Strävan är att servera ekologisk och närodlad
mat. T.ex. så är färs och annat kött närproducerat naturbeteskött.
Flera föräldrar tog upp frågan om gröt till frukost. Eva menade att det av praktiska skäl inte
alltid går att ordna gröt. Eva tar med sig frågan för att se om det går att ordna gröt åtminstone
någon dag i veckan, i samråd med skolorna.
Eva berättade, efter en fråga, att all mat finns att få ”särdelad”.
Några klagomål från elever togs upp på ”vattning pasta” etc. Sådana frågor bör tas upp på
skolans matråd.
Strävan den senaste tiden har varit att öka antalet tillagningskök, vilket alla närvarande såg som
en bra utveckling.
På Skogstorp har man ställt frågan om varför blodpudding serveras. Eva menade att det finns
elever som uppskattar blodpudding, det finns också ett värde i att bevara äldre traditioner.
Blodpudding serveras dock glest, ungefär en gång per termin.
På Tallängen menade föräldrarna att de äldre eleverna ofta (en gång per vecka ca.) inte får
möjlighet att äta sig mätta, och att det finns begränsningar av t.ex. antalet köttbullar.
Eva menade att det inte ska vara på det sättet, och tar med sig frågan vidare.
Frågan om schemaläggning av lunchen, t.ex. på Fylsta. Det upplevs som kort om tid. Att tiden är
kort kan bero på att man valt att inte utnyttja tiden fram till 13.00. På Fylsta har man också valt

att låta sexorna äta på Fylsta istället för på Vialund. Det finns då troligen möjligheter att förändra
schemat inom de riktlinjer som finns.

Diskussionen kom in på schemalagd lunch på Skogstorp. Försöksverksamheten har utvärderats,
utvärderingen kommer att presenteras för nämnden.
Enligt riktlinjerna ska 6 sorter finnas i salladsbuffén. På Tallängen menade man att det inte alltid
finns.
På Stene har eleverna i matrådet fått gehör för sina önskemål på salladsbordet.

FRÅN SKOLOR OCH FÖRSKOLOR
Tallängen
Diskuterade maten.
En annan fråga som diskuterats är förskoleklassen. Den diskussionen förs vidare på skolan.
Trafiksituationen har också berörts. Just nu pågår en översyn av trafiksituationen på alla skolor,
genomförs av samhällsbyggnadsförvaltnignen.

Kumlaby
Kommande ombyggnad diskuterades. Nästa år ska ombyggnaden projekteras.
Behovet av ett övergångsställe från förskoleklass till skolan hade varit uppe. En utredning om
detta har beställts, men det är risk att det tar lång tid innan den är klar. Utredningen görs inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fylsta
Även på Fylsta finns problem med trafiksituationen. Skoskydd….?
En allmän diskussion om trafikförhållanden följde.

Stene
Ljudmiljön i matsalen upplevs som störande. Detta bör ha fångats i skyddsrond. Rolf och AnnSofie undersöker läget för denna fråga.
Även på Stene finns trafikproblem, bland annat brist på parkeringsplatser.

Vialund
Pulsprojektet hade diskuterats. Hittills positiva effekter och projektet har spridits till de andra 79 skolorna. Ombyggnation upplevs som lyckat och har bidragit till lugnare skola.
Frågan om ökade avskilt duschutrymmen har återigen diskuterats.
Nuläget är att just tas det fram förslag till lösning och kostnadsberäkning. En beställning på
detta har gjorts av förvaltningen/skolledningen.
Frågan om varför inte gymnastikhallen inte får användas av skolan.
Bakgrunden är att hallen är blockhyrd av gymnastikföreningen, vilket innebär att deras
utrustning står framme måndag-torsdag. Fredag behöver hallen städas.

Skogstorp
Förutom det som sagts tidigare tycker elever att det är svårt att ta om mat. Skolan och
kostenheten kommer att arbeta med den saken.
Även andra synpunkter på maten framkom. Skola och kostenheten arbetar med saken.
Bristen på engelsklärare, framför allt i en sjua, var en punkt. Skolan arbetar med att hitta
lösningar.
Frågan om dokumentering av garanterad undervisningstid diskuterades i samband med detta.
Det skulle behövas en lösning på detta. Förvaltningen tar med sig frågan, för att se om
Infomentor kan användas.
Information om inställda lektioner efterfrågades- det bör kunna lösas via Infomentor.
Ventilationen i Borgen upplevs som dålig, och temperaturen ojämn.

Till nästa möte önskar ordförande att man tar upp frågan om förbättring av kedjan mellan
föräldraråd och föräldraforum, i syfte att öka deltagarantalet och känslan av delaktighet och
dialog.

KOMMANDE MÖTEN
Kommer att läggas ut i kalendariet på www.kumla.se
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Rolf Östman

