Malmö stad arbetar
aktivt för att omsätta
de krav som
Barnkonventionen
ställer på oss som
offentlig verksamhet.

Syfte
Syftet är att utifrån elevernas
svar långsiktigt utveckla skolmaten,

måltidsupplevelsen och
samarbetet mellan skola och
skolrestaurang.

Kontakt
Grundskoleförvaltningen
Mats Johnsson
mats.johnsson@malmo.se
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Enrique Urra
enrique.urra@malmo.se
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Bakgrund
Grundskolenämnden beslutade i maj 2019 formen för ett långsiktigt arbetssätt för dialog om skolmaten och
måltidsmiljön mellan elever, skolrestauranger och skolledning. Det förankrades även i servicenämnden. Arbetssättet
ska innehålla:

•Ett kontinuerligt arbete sker ute på alla skolor med de lokala företrädarna för skolrestauranger, skolledning och
elever. De möts regelbundet i matråd eller i elevråd, beroende på vilken modell som rektor väljer. Detta ska
regelbundet ske på alla skolor.
•Udda år kommer skolrestauranger och grundskoleförvaltningen gemensamt att genomföra enkäter med spridning
både över årskurser och geografiskt.
•Jämna år kommer dels fokusgrupper med elever att genomföras, och kommer de berörda skolledarna att samlas i en
gemensam fokusgruppsprocess.

Enkät 2021
I år kommer en enkät med målgruppsanpassande frågor att genomföras. Enkäten är framtagen
av Grundskoleförvaltningen och Serviceförvaltningen. För att öka igenkänningsfaktorn hos barnen ska
samma formuleringstyper användas både vid fokusgrupper och enkät. Dessa formuleringstyper kan även användas
vid matråd.

Enkäten är utformad på ett sådant sätt att resultaten lätt ska kunna användas som underlag för handlingsplaner
på lokal nivå och den rör aspekter som Malmö stad kan påverka. Det är viktigt att barnen ser att deras åsikter
tas tillvara, därför ska upplägget möjliggöra att effekterna av handlingsplanen lätt och pedagogiskt kan återberättas
till barnen.

Ilustration och text till barn
Barnen pratar om mat- och
skolrestaurangmiljö på matråd.
Kökspersonal och skolan hjälper
till att göra det bättre på skolan
genom att lyssna på barnen.

Ilustration och text till vuxna
Vuxna samarbetar
mellan förvaltningarna. Matråd, enkät
och fokusgrupp är forum för att
hämta underlag för handling på lokal

nivå. Handling utifrån barnens
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åsikter återrapporteras till
barnen. Återrapportering till politiker
ingår vid större frågor som kräver
ytterligare resurser.
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