
Flervalsmodellen
1 mars 2017





Vilka är här?
• Bollebygds kommun
• Tjörns Måltids AB
• Härryda kommun
• Kungälvs kommun
• Göteborgs Stad Centrum
• Göteborgs Stad Östra

• Bengtsfors kommun
• Åmåls kommun
• Uddevalla kommun
• Borås Stad
• Lidköpings kommun



Tider
9.30 Kaffe o Wraps (1 veg o 1 kött) i Olsagårdssalen KH.
9.45 Kort intro. Ulrika.

Generell presentation av flervalsmodellen. Katarina.
Presentation av Äng o ”Gästens väg”. Birgitta.
Presentation av KH. Maria
Kockarnas erfarenheter. Karin o Robert & Frida o 
Klara.

10.45 Buss - studiebesök på Ängskolans kök, 20 st. 
Studiebesök på KH, 20 st.

11.45 Studiebesök på KH, 20 st samt lunch.
Buss - studiebesök på Ängskolan, 20 st o lunch. 

13.30 Intro till em. Ulrika o Magdalena. 
Work-shops. Smågrupper, våra kockar går runt.
Samlas i matsalen på KH.

(14.30 Kaffe o semla.)
15.30 Tack för en bra dag, hoppas vi!



Kost- och Städservice
Verksamhetschef

Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef

Måltidsutv./Dietist Verksamhetsutv.

20 tillagningskök27 mottagning-och serveringskökCa 90 städobjekt210 medarbetareIngår i Teknik-och serviceförvaltningen



Specialkost

Flervalsmodellen

Utbud



Specialkostbehov…före flervalsmodellenSpecialkost

Ca 6 900 portioner/dag totalt i Marks kommun
Ca 2 000 portioner/dag med specialkosterAndel specialkoster = 16  % Andel medicinska = 9 % Andel icke medicin =  7 %Antal separata upplägg :  26 st

Ekonomi: 11,40  kr per portion råvarukostnad
Matsedel: 1 alternativ + 1 vegetariskt alternativ



Specialkost

Kunskapens HusCa 2 300 portioner per dag
Andel specialkost = 14,5 % Andel medicinska = 4,2 % Andel icke medicin = 10,3 %

Flervalsmodellen

ÄngskolanCa 700 portioner per dag
Andel specialkost = 18 % Andel medicinska = 9,5 % Andel icke medicin = 8,5 %



• Utveckla skolmåltiderna – öka valfrihet
• Klimat och miljö
• Hög andel specialkoster
• Önskemål av ej medicinsk karaktär
• Kostnadseffektivitet
• Arbetsmiljö

Planerade åtgärder:1. Ändrade rutiner kring specialkost –behöver styrkas2. Flervalsmodell – specialkoster i ordinarie utbud 

Fokus Skolmåltiden i Marks kommunSpecialkost



SpecialkostSpecialkost

16%
13 %



Ängskolan
Där Skolrestaurangen är en viktig del av hela skolan, en sund skola där maten spelar  roll!

Grundskola åk 3-9
700 matgäster + skickar 300 lunchportioner/5 förskolor



Kunskapens hus

Gymnasieskola & RIG Basket
ca 1 000 matgäster + matlådan och skickar till skola/förskolaTotalt ca 2 300 portioner per dag.



Specialkost
Specialkost –valda aktiviteter och åtgärder som genomfördes 2016

ImplementeringFood-Court – Flervalsmodellen – Ängskolan/grundskolor
• Uppdraget från BUF
• Information skolledning
• Förankring och informationsbrev till skolans vårdnadshavare, elever
• Krav till skolan - ett perfekt lunchschema
• Arbetsgrupper för att ta fram vår nisch och arbetsmetoder
• Skyltar
• Tv – Smartsign
• Menyplanering 
• Säsongsanpassade menyer
• - minska andelen kött, öka andelen grönt, fisk, kyckling



Pedagogernas roll är viktig!
• Måltiden en del av skoldagen
• Tillsammans marknadsför vi maträtterna
• Lust och nyfikenhet väcks i klassrummet
• Guida elever med specialkost rätt
• Förbereda på att maträtt kan ta slut
• Matsalsvärd på plats i starten

Specialkost



Inspiration och bakgrund
Malmö stad- nya Latin- restaurang Choice (food-court)Utbud



• Menyplanering – större valfrihet
• Kockarnas uppdrag – mer matlagning
• Servering – presentation

Kockarnas upplevelseUtbud



FOOD- 21 februariPastaMakaronipudding, lingonsylt
Gluten, mjölk, ägg

Smart ValLinsbiff, potatis
Ägg

TraditionellFläskköttgryta, potatis
Fläsk

Kökets gröna
Säsongens godsaker på salladsbordet
*Allergener som ingår i maträtten. Om du är osäker; tveka inte att frågaKockarna om matens innehåll.Dagens klimatsmarta – den rätt som belastar miljön minst.Följ oss på Instagram: food.mark







Klimatdata för den maträtt som belastar miljön minst



Specialkost Specialkostansökningar efter flervalsmodellen
Vår modell – inkludera specialkoster i utbudet



• Tre varmrätter och Gröna köketTraditionell, Pasta/Soppa, Smart val och Gröna köket
• Laktoslåg mat
• Nya rutiner (blankett för specialkost)
• Förankring hos skolan, vårdnadshavare, matgäster
• Krav – nytt lunchschema

Vår modell – inkludera specialkoster i utbudet

15 november 2016



Hur blev det/Hur är det idag…Ängskolan
• Ängskolan: från 18% till 11% enbart individuellt anpassade lagas separatI praktiken endast 1% specialkost
• Positiva upplevelser från elever
• Mer kreativ matlagning för kockarna
• Viss frustration när maträtt tar slut
• Ovant att inte få sin specialkost kopplat till en maträtt
• Enkät bland elever på Tingvalla och Ängskolan:
• 98% av eleverna uppger att flervalsmodellen är mycket bra/bra



Kunskapens Hus
Utbud



Specialkost



Hur blev det/Hur är det idag…Kunskapens Hus 
• Från 14,5% till 11% 
• Positiva upplevelser från elever och pedagoger, rektorer.
• Kreativa kockar 
• Introduktionen av fler rätter först och specialkostbehoven sen, har gett samma goda resultat. 
• Enkät bland elever:100% tycker att flervalsmodellen är mycket bra/bra. (87% mycket bra)Majoriteten av svarsdeltagarna uppskattar inte att en maträtt kan ta slut.



Kunskapens HusSpecialkost

FöreAndel specialkoster = 14,5 % Andel medicinska = 4,2 % Andel icke medicin = 10,3 %

EfterAndel specialkoster = 11 % Andel medicinska = 4 % Andel icke medicin = 7 %

Flervalsmodellen



ÄngskolanSpecialkost

FöreAndel specialkoster = 18 % Andel medicinska = 9,5 % Andel icke medicin = 8,5 %

EfterAndel specialkoster = 11 % Andel medicinska = 4 % Andel icke medicin = 7 %

Flervalsmodellen


