Infoblad
till tjänstemän/huvudman

För kommunen/huvudmannen som vill utveckla
skolmåltidens kvalitet!
Ett kostnadsfritt verktyg som stödjer grundskolor och kommuner
-

Utgår ifrån ett helhetsperspektiv och bedömer måltidskvalitet inom
flera områden (se bilden)

-

9 av 10 användare tycker det är mycket eller ganska lätt

-

Är enkelt: verktyget är web-baserat och varje del tar 10 till 25
minuter att besvara

-

Besvaras av skolans kökschef eller motsvarande, på
kommunala eller fristående skolor

-

Fångar även matgästernas synpunkter via två
kompletterande enkäter (tar 5-10 minuter)

-

Ger automatisk återkoppling på både skol- och
kommunnivå

-

Hjälper skolor: våra data visar att skolor som
använder verktyget förbättrar sina resultat!1

”Det är ett jättebra verktyg! Det blir lätt att utvärdera målen med hjälp av
resultatrapporten. Framför allt har verktyget gett oss ett ökat samarbete med
skolan, då kökschefer och skolledare gemensamt kan arbeta med måltiderna
som en helhet” – Måltidsansvarig i en kommun

Återkoppling direkt
Automatiska resultatrapporter till skolor och kommuner visar
styrkor och svagheter samt ger vägledning till förbättringar.
Rapporterna kan fungera som underlag för dialog och samarbete
som leder till åtgärder/förvaltning av bra rutiner (se bilden).

”Tack vare verktyget och resultatrapporten fick vi ett underlag att diskutera
skolmåltiderna utifrån. Det är ett mycket bra verktyg som har öppnat ögonen
på oss och bidragit till en ökad samverkan. Verktyget bidrar även till att
skapa förståelse och driva igenom förändringar!” – Kökschef på en skola

Ett samarbete mellan

Mer info

→

Hur kan SkolmatSverige hjälpa DIN kommun/skola?
Genom att utvärdera och satsa på skolmåltidsverksamheten ökar sannolikheten för bättre
trivsel, skolmiljö och skolresultat.
Skolmaten är en het fråga som engagerar allt fler i samhället. Att använda verktyget är ett sätt
att visa på intresse och engagemang!
Mer pengar läggs per elev och år på skolmaten än på läromedel och det finns
kostnadsbesparingar att göra genom att utvärdera exempelvis svinn och måltidsutbud.
Med verktyget kan ni
✓ kontinuerligt följa upp kvaliteten på skolmåltiderna utifrån ett helhetsperspektiv.
✓ mäta hur mycket mat som hamnar i magen!
✓ ta reda på vad eleverna och personal (matgästerna) tycker om skolmåltiderna.
✓ dokumentera om kommunens/skolans måltider är näringsriktiga, vilket fordras i och med
skollagen sedan 2011.
✓ få konkreta förslag på åtgärder för att förbättra skolmåltiderna.
✓ använda bra resultat i informations- och marknadsföringssyfte, t ex gentemot potentiella
elever och föräldrar.

✓ göra jämförelser mellan olika skolor och/eller kommuner.

Löpande statistik över skolmåltidens kvalitet
Verktyget används idag av 45 % av grundskolorna och i 9 av 10 kommuner.
Statistik på riks-, läns- och kommunnivå uppdateras löpande på hemsidan.
1

Vårt senaste resultat visade att skolor som använder verktyget förbättrar
sina resultat.
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