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John Eklöf
Skolmåltiden är ett viktigt inslag för att våra elever ska få in sig tillräckligt med energi för att
kunna klara av hela skoldagen. För vissa elever kan det ibland vara den viktigaste måltiden på
hela dygnet och i värsta fall även den enda.
Lunchrasten är även en tid för återhämtning och socialt umgänge. Enligt rapporten Bra
måltider i Skolan (Livsmedelsverket, 2019) spelar uppleversler från mötet med personal,
andra elever i skolrestaurangen och skolmatsalens utformning en stor roll. Den stämning som
helheten skapar är avgörande om skollunchen är värd att sätta sig ner och äta. Rapporten
påvisar även att rena, fräscha och dekorerade lokaler bidrar till matlust och trivsel, samt att
brister i den fysiska och sociala miljön försämrar elevernas möjligheter till bra matvanor.
Sorgenfriskolan och Monbijouskolan är de två Malmöskolor som saknar en skolmatsal.
Skillnaden dessa skolor emellan är att Monbjijouskolan har en väldigt begränsad fastighetsyta
vilket av förklarliga skäl motiverar svårigheterna med att inrymma en skolmatsal. Dessa
begränsningar finns inte inom fastigheten Sorgenfriskolan 1.
Istället äter eleverna i klassrummet och skolrestauranger serverar maten med hjälp av
matvagnar. Det kan finnas flera fördelar med att äta i klassrummet och en av dessa kan vara
en lägre ljudmiljö. Men flera studier påvisar att det ger en marginell skillnad. Däremot finns
det flera negativa konsekvenser med mer städning, tunga lyft och annat merarbete för både
skolmatspersonal och lärare. Det kan även riskera att maten inte räcker till, sämre matupplägg
samt att eleverna inte får byta miljö under sin skoldag Men den främsta nackdelen är att
skolmåltiden inte är likvärdig mellan stadens olika skolor.
Det finns därmed flera skäl till att Malmö stad skyndsamt bör investera i en skolmatsal i
anslutning till Sorgenfriskolan.
Därför föreslår jag kommunfullmäktige besluta:
att ge berörda nämnder i uppdrag att skyndsamt projektera en ny skolmatsal i anslutning, eller
i nära anslutning till Sorgenfriskolan.

att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda för och nackdelar med nybyggnad, ombyggnad
eller tillbyggnad i projekteringen av en ny skolmatsal till Sorgenfriskolan.

