Fra: Kirsten Stensø Skaget (kirsten.skaget@smola.kommune.no)
Sendt: 05.11.2018 09:46:44
Til: Postmottak Smøla Kommune
Kopi:
Emne: VS: Varmmåltid/kantineservering på Smøla Barneskole.
Vedlegg:
Fra: Hildur Marie Lervik <gullapower@hotmail.com>
Sendt: 4. november 2018 19:49
Til: Kirsten Stensø Skaget <kirsten.skaget@smola.kommune.no>
Emne: Varmmåltid/kantineservering på Smøla Barneskole.

Kjære alle politikere/rådmann og administrasjon i Smøla Kommune.
Fau ved Smøla Barneskole har nylig kjørt en spørreundersøkelse til foreldrene i barneskolen, der tema var
mat/kantineservering.
Vi mener dette er et viktig sak å ta tak i.
Forskning viser at de skolene som har varmmåltid/kantineservering har gode effekter med økt inkludering, utjevning
av sosiale forskjeller, økt konsentrasjon og mindre uro i timene.
Kan Smøla kommune prøve dette?
Vi har en ny skole, med et stort og flott kjøkken.
Vi har også et kjøkken på innsmøla, der vi har institusjonskokker som lager god og næringsrik mat som de leverer
mat til, ikke bare på sykehjemmet men også til hjemmeboende som har behov for det.
kanskje få til et samarbeid med dem?
Eller så kan Smøla kommune ansette en kokk som vet hvordan de kan tilberede god og næringsrik/allergivennlig mat
til elevene?
I undersøkelsen som Fau gjennomførte så var det 105 stykker som svarte.
Av de 105 så var det 99 stykker som svarte at de ønsket et varmmåltid.
Av de 99 så var det 5 stykker som sa at de ikke ønsket å betale for dette.
94 stykker sa at de var villig til å betale alt fra mellom 10-70 kroner.
flesteparten lå på 30/40 kroner.
Når vi spurte om Kantine mat, altså at elevene får mulighet til å smøre seg brødskiver selv, så var det også 77 stykker
som ønsket det.
55 stykker ( av 105 ) kunne ha tenkt seg kun varmmåltid.
26 stykker ( av 105 ) kunne ha tenkt seg både varmmåltid og kantineservering.
Mens 13 stykker ( av 105 ) kunne ha tenkt seg kun kantineservering.
Så kjære politikere! behovet og ønsket er der!
Der vi aller helst ønsker oss er jo at Smøla kommune kjører dette i en prøveperiode gratis.
Men som dere ser av undersøkelsen så er foreldre villig til å betale for dette.
Det vi i Fau mener er viktig da er at dette skal være et lavterskeltilbud, slik at alle skal ha mulighet til å få kjøpe seg
mat. elever/foreldre skal få muligheten til å velge en meny, kanskje en månedsmeny hadde vært noe?
Barnehage foreldre betaler en fast liten sum i kostpenger i måneden, kunne vi ha hatt noe slikt på skolen også?
Smøla kommune har tilgang på mange gode råvarer. Hva med å få snakket med både de som driver med fiske/laks,
gulrot/kålrabi, hjort osv, om å få sponset eller kjøpt rimelig direkte fra aktørene for å få en lavest mulig snittpris pr
måltid?

Det som er viktig er at maten er sunn/næringsrik og tilpasset unger som er i vekst, alle skal ha mulighet til å benytte seg
av dette tilbudet enten man er cøliakier, diabetiker, laktoseintolerans, fattig eller rik! dette skal være et tilbud for alle!
Det er viktig at de som tilbereder maten vet hva de driver med! både i forhold til ernæring men også i diverse dietter.
Jeg avslutter dette med noen av kommentarene som foreldrene la ved i spørreundersøkelse, å tenker det at Mat er
viktig! Mat engasjerer! Smøla Kommune er en fremtidsrettet kommune, som jeg håper og tror ikke er redd for å
prøve noe nytt.
" Flott tiltak!"
" Maten må være allergivennlig!"
" Jeg tror varm mat øker trivselen og presetasjon, samt samhold!"
" Håper dere får det til"
" Har erfart at barna spiser bedre om de får de servert"
" Et godt tilbud om det lar seg gjennomføre"
" Matservering på skolen burde være en selvfølge!"
"Smøla Kommune bør gi penger inn i skolen, slik at dette blir gratis for alle!"
" Maten bør tilberedes av en kokk"
" Vil gjerne ha dette tilbudet, men kun om det er sunn og næringsrik mat"
Med vennlig hilsen Hildur Lervik, Leder i Fau barneskole.
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