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Studiebesök i Marks kommun
Kom och besök Marks kommun och låt er inspireras av deras nya skolmats- 
koncept: Flervalsmodellen. En innovativ modell som på kort tid lyckats minska 
andelen specialkost, öka matgästernas valfrihet och kockarnas kreativitet!

Datum & Plats: 1 mars – Marks gymnasieskola / Kunskapens Hus, Varbergsvägen 6, Skene
Tid: 9.30–15.30
Målgrupp: Nyfikna kostverksamheter, tjänstemän och chefer

Anmälan via Regionkalendern. Du finner även anmälningslänk och inbjudan via Skolmatsakademins 
hemsida. OBS! Begränsat antal platser - först till kvarn gäller. 
Sista anmälningsdag måndagen den 20 februari.

Upplever er måltidsverksamhet hur det ökade 
antalet specialkoster och önskemål om anpassad 
mat ställer näst intill orimliga krav på personal, 
utrymme och ekonomi? Ni är inte ensamma!

Precis i den situationen befann sig skolorna i 
Marks kommun för inte alls länge sedan.Uppe-
mot var femte portion som serverades på vissa 
skolor var en specialkost. Under året har kom-
munen och kostverksamheten gått från tanke till 
verklighet och har idag (hitintills) lanserat skol-
matskonceptet ”Flervalsmodellen” på två skolor 
(grundskola & gymnasium) vilket blivit succé. 

Då intresset kring Flervalsmodellen varit stort från 
kollegor och andra kommuner passar vi, Marks 
kommun och Skolmatsakademin, gemensamt på 
att bjuda in till en arrangerad studiebesöksdag 
för alla intresserade.
Kom och inspireras av den lilla kommunen som 
vågade tänka stort!

Flervalsmodellen är ett koncept som syftar 
till att minska andelen specialkoster  
samtidigt som matgästernas valfrihet och 
matglädje ökar genom att inkludera 
specialkosterna i det ordinarie utbudet.

• 9.30 - Välkomna, Kaffe & fika
• Flervalsmodellen - från tanke till verklighet
• Besök på Ängskolan (åk 3-9) & Kunskapens 

Hus (gym)
• Tankesmedja och workshop kring hur man 

kan minska antalet specialkoster, öka säkerhe-
ten och samtidigt öka valfriheten hos matgäs-
terna

• 15.30 - Slut för idag!

Välkomna till en spännande studiedag med 
specialkost och nytänkande i fokus!
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