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Pedagogiska måltider 
I skolans matsal och vid måltider på förskolan finns det alltid personal som 

under schemalagd arbetstid äter så kallad pedagogisk måltid. De hjälper 

till att skapa ett lugn i matsalen och ska vara goda förebilder för eleverna. 

För att äta pedagogisk måltid ska följande uppfyllas: 

• att pedagogen har tillsyn över alla elever i matsalen. 

 

• att måltiden intas tillsammans med elever (att det inte sitter fler än 

två pedagoger vid samma bord). 

 

• att tallriksmodellen används, se bild. 

 

Antal lärare som kan äta pedagogiskt utan löneavdrag vid lunch är: 

Förskolan tre personal/avdelning 

F-klass två personal/klass 

Åk 1–9 en personal/klass 

Särskola en personal/elev 

Tjänstgörande personal på fritidshem och förskoleavdelning äter 

pedagogiskt utan löneavdrag vid frukost och mellanmål. 

Summa antal pedagogiskt ätande  

meddelas till köket terminsvis med namnlistor  

och klasstillhörighet. Rektor beslutar om  

det finns behov av fler per klass som ska 

äta pedagogiskt utan löneavdrag.  

De portioner som är utöver ovanstående  

nyckeltal betalar varje rektor för via  

interndebitering till serviceförvaltningen- kost.  

Lärarstudenter följer sin handledare 

och äter pedagogiskt om handledaren 

gör detta, dock räknas dessa portioner  

till de som rektor betalar utöver grundantalet. 

Bild. Tallriksmodellen  
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Övriga matgäster  
All skolans och förskolans personal, såsom lokalvårdare, rektor, 

vaktmästare, skolsköterska och övriga pedagoger är välkomna att äta i 

hos oss. Då redovisas köp av portion på en blankett hos kökspersonalen 

och måltiden betalas via Swish. 

Vårdnadshavare är alltid extra välkomna både till skolmatsalen och 

förskolelunchen. Rektor kan ta beslut om att vårdnadshavare får äta 

pedagogiskt tillsammans med elevens klasskamrater och då 

interndebiteras dessa portioner. I annat fall betalar vårdnadshavare sin 

måltid via Swish och skriver då upp sitt köp på redovisningsblankett hos 

kökspersonalen. 

Vid introducering på förskola står serviceförvaltningen för första måltiden 

för medföljande vårdnadshavare. I de fall vårdnadshavare vill äta fler 

dagar med sitt barn kan då den måltiden betalas via Swish. Då redovisas 

köp av portion på en blankett i förskoleköket. 

 

 

 

 


