Torshälla stads nämnd
Edvardslundsskolan

Husråd 2015-12-08
Närvarande:
Bo Söderberg Rektor
Pia Rimpikangas Lärare Åk 3
Tove Johansson Lärare Skattkammaren
Kim Löfgren Barn på Opalen
Karen Lindqvist Barn i 1D
Therese Bragman Barn i 1E & 5E
Therese Karlsson Barn i 2D
Sara Niemi Barn i 2D & 4F
Jari Salmijärvi Barn i 1D
Dagen tema: Maten i skolan
Gäster: Enhetschef/kostchef Marja Järtelius & arbetsledaren Thierry Emond
Marja och Thierry informerar om Torshällas kostorganisation och berättar vidare att man jobbar med
elevmedverkan och delaktighet, bland annat genom:
 regelbundna matråd med elever (under vårterminen kommer Edvardslundsskolan att lägga till
ett separat matråd för eleverna, har tidigare varit en punkt på det vanliga elevrådet)
 kostrådsmöten med skolans rektor
 informationsmöten med både elever och pedagoger
 information till föräldrarna (bl.a. genom den app som informerar om vilken mat som serveras
på skolan vilka dagar)
De välkomnar även alla föräldrar att hälsa på sina barn i skola och vara med under en måltid för att
prova skolans mat. Maten som serveras på skolan lagas på Gökstensskolan då Edvardslundsskolan
endast är ett mottagarkök. Potatis, pasta och grönsaker lagas på skolan.
De berättar vidare att all mat lagas från grunden och att man till stor del använder sig av ekologiska
och kravmärkta produkter. Alla livsmedel hårdgranskas och man använder sig av något som heter
Nordiska Näringsrekommendationer. I Torshälla har man även ett kompletterande tillägg där man tar
upp vikten av ex kravmärkta och ekologiska varor. Köket är kravcertifierat.
Andra riktlinjer:
 Till mellanmål serveras grönsaker, frukt och smörgåsar.
 Varje dag serveras en soppa som ett alternativ
 1 rätt/vecka är helvegetarisk, främst i miljöpåverkansyfte
 erbjuda olika hälsosamma röror till maten
 variation av råvaror under veckan
Bo Söderberg informerar även om att det alltid finns mat så att det räcker på huset, men eftersom alla
till stor del äter i sina egna klassrum så kan maten ta slut på ett ställe, men finnas kvar på ett annat. Det
kan ta en stund att då flytta om maten och barnen kan få vänta en stund, men mat finns det så att det
räcker.
Bo kommer tillsammans med Marja & Thierry att se över frukosten för att ev kunna erbjuda alternativ
till det som serveras idag.
Finns ett önskemål från föräldrar att denna information från köket bör hållas i början av en elevs
skolgång så att man redan då får en inblick i hur skolmaten fungerar.
Aktuellt i skolan:
Fritids/Förskoleklass: Tove informerar att barnen på fritids bl.a. har skapat med skräp och gjort
vänskapsrobotar, i f-klass jobbar de med mönster och ljud.
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Åk1: Arbetar just nu med bl.a. ASL, som handlar om att skriva sig till läsning, barnen får använda
datorer och plattor att skriva på.
Åk2: Kämpar just nu på med träning inför lucia
.
Åk3: Har bl.a. gjort vandringar i Torshälla där man blandar in allt från historia till samhällskunskap.
Åk4: Jobbar med Erasmus, förnyelsebar energi.
Åk5: Vikarie till Sara är klart, information har gått ut.
Åk6: Jobbar på med nationella prov
Skolan har även i år genomfört en trygghetsenkät (f-klass till och med åk 3). Vid sammanställningen
har man kunnat se att antalet nöjda/trygga elever var fler i år jämfört med fg år (97/94 %) De yngsta
eleverna på skolan har även trygghetsvandringar där de tillsammans med en pedagog går runt på olika
plaster på skolan och på skolgården och pratar om hur eleverna känner för och upplever olika plaster
och situationer.. Vid intresse så finns svaren på enkäten att tillgå, kontakta i så fall Bo Söderberg.
Skolan har även regelbundna brand/utrymningsövningar
Under jullovet så slår skolan ihop fritidsverksamheten för Skattkammaren och Guldgruvan och
kommer att vara i Skattkammarens lokaler (på Guldgruvan kommer elever från Göksten att vara).
Skolan jobbar även just nu med att se över säkerheten på skolan och kommer att arbeta med fler låsta
dörrar och därmed färre öppna entréer under sen eftermiddag/kväll. Mer information om detta
kommer.
Skolan informerar även om en ny tjänst som kommer att börja användas på skolan inom kort som
heter Inläsningstjänst. Denna tjänst innebär att eleverna (främst mellanstadiet) kommer att ha
möjlighet att lyssna på faktatexter från läroböckerna istället för/som ett komplement till att läsa texten.
Bra hjälp till elever som har lite svårt med läsningen, kommer att vara till stor hjälp inför exempelvis
prov när eleverna har mycket text att läsa in.
Den 26/1 2016 kommer skolan att ha utvecklingssamtalsdag, det blir ingen ordinarie undervisning
denna dag, men fritids och öppna verksamheten är öppna som vanligt. Mer info kommer.
Aktuellt i skolvärden:
Arbetas med nya rutiner kring nyanlända.
Utvärdering av skolfoto:
Vi går igenom för/nackdelar med årets leverantör av skolfotot. Bo har möte med dem nästa vecka inför
nästa års skolfotografering.
Inget förslag på tema inför nästa möte, om man kommer på något så kan man höra av sig till Bo
Södeberg.
Förslag på mötesdagar under VT 2016, 18/2 och 25/4.
Vid pennan Therese Bragman

