Infoblad
till skolor

För skolor som vill utveckla skolmåltidens kvalitet!
Ett enkelt kostnadsfritt verktyg som…
–
–
–
–
–
–
–

Hjälper grundskolor och kommuner dokumentera och utveckla kvaliteten
på sina skolmåltider
Utgår ifrån ett helhetsperspektiv och bedömer måltidskvalitet inom
sex prioriterade områden (se bilden)
Är enkelt: verktyget är web-baserat och varje nivå/enkät tar
mellan 15 till 60 minuter att besvara
Besvaras av skolans kökschef eller motsvarande, på
kommunala eller fristående skolor
Fångar även elevernas och personalens synpunkter via två kompletterande enkäter
Ger direkt återkoppling via resultatrapporter som visar styrkor samt vägledning till förbättringar
Hjälper skolor: våra data visar att skolor som använder verktyget förbättrar sina resultat!

”Det är ett bra hjälpmedel för att se hur det ser ut och man ser tydligt vad som är bra och
vad som kan förbättras. Arbetet har lett till att skollunchen har kommit upp till diskussion
och att vi har ändrat vissa saker utifrån resultatrapporten. Tanken är ju att det ska bli
bättre hela tiden.” – Måltidsansvarig i en skola

Det är enkelt att använda SkolmatSveriges verktyg!
1. Skapa
konto

2. Besvara
frågorna

(3. Fråga
matgäster)

4. Ta ut
rapporter

5. Diskutera
& förändra

6. Upprepa
då och då

- Skapa ett konto per skola (steg 1). När du är inloggad och på skolans ”profilsida” kommer du åt
verktygets alla delar:
– frågorna (steg 2) om skolans måltidsverksamhet (utbud,
maträtter, rutiner osv.)
- webblänkar till enkäter för elever och personal för att veta vad
matgästerna tycker (steg 3, tillval)
- skolans resultatrapporter och bevis på ert engagemang (steg 4).
- Diskutera resultaten (steg 5). Behöver ni förändra något? Vad
fungerar bra och bör förvaltas?
- Upprepa när ni känner att ni behöver det (steg 6). Vi
rekommenderar minst en gång per läsår. Skolor som upprepar
användning förbättrar sina resultat!

Ett samarbete mellan
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