Minnesanteckningar från förskoleråd 2015-02-25 på Mellanvångens
förskola
Kerstin Storck, kostchef i Staffanstorps kommun, presenterade sig och därefter berättade hon om
måltidsverksamheten i kommunen.
Det finns ett tillagningskök och tretton mottagningskök i Staffanstorps kommun.
Tillagningsköket finns på Hagalidskolan och där tillreds ca 3 500 portioner/dag.
Maten lagas från grunden, med några få undantag t.ex. köttbullar och panerad fisk. Maten kyls
ner och transporteras 2-3 gånger/vecka till mottagningsköken som värmer maten och
kompletterar med ris, pasta, grönsaker m.m. Matens rätta temperatur, kökshygien, etc. mäts med
ett egenkontrollsystem.
Kommunala förskolor och skolor har oftast samma matsedel. Den presenteras på kommunens
hemsida och kan laddas ner till Smartphone eller iPhone via appen ”Mashie” eller vår nya länk:
staffanstorp.se/skola/matsedel/skolmatsedeln-i-mobilen/
Den nya skollagen ställer krav på att maten ska vara näringsriktig och för att säkerställa att lagen
följs näringsberäkningar vår kostutvecklare, Magnus Malm, samtliga måltider. Han lägger in
recepten i ett kostdatasystem. Vill man ta del av något recept går det bra att skicka e-post till
magnus.malm@staffanstorp.se.
En förälder på mötet lämnar tipset att kunna klicka på maträtten och då komma direkt till
receptet. Kerstin tar med sig förslaget.
När det serveras soppa får barnen även en dessert. Syftet med desserten är att öka energinivån i
måltiden. Sockermängden är dock minimal, ca 6-7 gram/portion. Kerstin anser att det är viktigt
att begränsa sockerintaget, men i samband med en måltid får barnen goda vanor och lär sig när
det är okej att äta dessert. I Staffanstorps skolor och förskolor serveras dessert 12 gånger/år.
I skolrestaurangerna står alltid ett salladsbord uppdukat. Kerstin har gjort försök att
säsongsanpassa dessa, men det är svårt att få barnen att prova nya grönsaker. Tanken är att
introducera mer bönor och linser.
Många barn är konservativa när det gäller nya maträtter, men det gäller att lära barnen att prova.
En förälder nämner att spännande namn på rätterna kan väcka matlusten hos barnen.
På Mellanvångens förskola har pedagogerna arbetat med grönsaksfat för att få barnen nyfikna
och vilja prova olika sorters grönsaker.
Vid eventuella frågor eller funderingar går det alltid att kontakta Kerstin Storck,
tel. 046-25 14 23 eller kerstin.storck@staffanstorp.se.

Övrigt
Lekhallar
Pedagogerna informerar om hur vi tänkt kring inredningen i lekhallarna. Vi tänker oss målning av
väggarna i en grundfärg under en fixardag i slutet på april alt början på maj månad. Därefter
bokar vi in Ted som ska få måla skog, strand och hav på vissa ställen. Förskolan återkommer om
exakt datum för fixardagen så snart vi fått kontakt med Ted och undersökt hans möjligheter.
Under tiden kommer det att sättas upp projektorer i taket i båda lekhallar.
För övrigt kommer vi att se över inredingen i övriga lokaler. Vi har varit på Bråhögsskolan och
sett att där är fina barnstolar som vi kan ha nytta av och som vi ska ta till förskolan.
V klass
V klass har fortfarande inte kommit igång. Vi återkommer så snart vi fått mer info. Under tiden
använder vi oss av veckobreven och planeringskalender.

