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Medborgarförslag om att förbjuda att ta med matsäck hemifrån i
grundskolan
Helena Åsén anför följande i ett medborgarförslag 2007-03-23.
Det är beslutat sedan länge att skolan ska ordna matsäckar till barnen när dom
ska på utflykter. P g a dålig information från skolan så har föräldrar inte fått
veta att skolan faktiskt ska stå för skolmaten även när det är utflykter mm.
När nu skolorna gått ut med denna information så ger man barnen/föräldrarna ett alternativ, antingen får man välja att ta mat från skolan eller ta
med egen matsäck hemifrån och jag anser att ALLA barn ska ta matsäck från
skolan.
Anledningarna är följande:
-

Det blir rättvist för alla barn. Barn jämför gärna vad dom har i sina
matsäckar och det trappas upp med mer och mer avancerade maträtter.
Har alla likadant i sin matsäck så behöver ingen känna sig utanför. Det
kan uppstå klass-skillnad att barn som tar matsäck från skolan inte har
råd att ta med hemifrån och då kan dom barnen bli utpekade.

-

När jag talat med chefen för skolmåltiderna, Marie-Louise Lindström, så
är personalen i matsalen på skolan utbildade experter och har full kontroll på vad som är lämpligt att ha i matsäckarna med tanke på bakterier
som kan börja växa i maten mm och då undanröjs att barn får med sig
mat hemifrån som kan vara otjänlig.

-

I dagsläget kan vi föräldrar stoppa ner vad som helst i matsäcken (utom
t ex kexchoklad för då räknas det som godis och det är förbjudet) och vi
har dålig kunskap om vad som är lämpligt att ligga i en varm ryggsäck
en halv dag innan det ska ätas.
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-

Lärarna slipper ”kontrollera” barnens egna medhavda matsäckar så
dom inte har tagit med godis, chips eller annat som är förbjudet vilket
händer ibland.

-

Om någon glömt att ta med matsäck så brukar barnen dela med sig till
dom som inte har, (blir alla mätta då?) sånt undviks om skolan alltid
ordnar matsäck, ingen blir utan och ingen behöver vara hungrig.

-

Svårt som förälder att säga nej till ditt barn som önskar få med sig egen
matsäck hemifrån när deras kompisar får med sig ”häftiga” matsäckar
hemifrån.

-

Man kan låta barnen vara med och förbereda sin egen matsäck, t ex bre
sina egna mackor med det pålägg man tycker om, då får barnen bra
träning på detta och personalen i matsalen kan få lite hjälp.

Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
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