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Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål Skolmaten Gästishallen - Hej XX!
Jag vill börja med att tacka för att du hör av dig
till oss om era barns upplevelser av skolmaten.
Det är tråkigt att maten som vi lägger ner mycket
kärlek i inte verkar vara något som faller dem i
smaken.
Jag kommer att ta detta med vår arbetsledare
för köket på Gästishallen, som är det kök som
lagar maten till Sammilsdal och Leksands
gymnasium.
Jag kommer även att ta detta med rektorn för
Sammilsdal och be rektorn stämma av med
elevråd/matråd för att få en helhetsbild.
Vi jobbar kontinuerligt med att utvärdera
matsedel och att utvärdera de recept som vi
använder. Vi ställer krav på att de som lagar
maten i våra kök ska ha en kockutbildning samt
arbetslivserfarenhet av att jobba som kock.
Vi har de senaste åren fått mycket positiv kritik
inte bara för att maten har blivit bättre och bättre
utan också att menyn blivit mer genomtänkt och
att salladsbuffén har blivit mycket bättre och
varierad.
För att kunna gå vidare med att utreda vad som
kan behöva ändras, utifrån vad era barn
upplever, så skulle jag behöva veta mer
detaljerat vad som skulle behöva ändras. Sen
väga in det i den helhetsbild som jag kommer få
av köket och skolan.
För att ni som föräldrar ska kunna få en egen
bild av hur maten är på skolan skulle jag vilja
bjuda in er till lunch på Gästishallen tillsammans
med mig så vi kan ha ett konstruktivt samtal
(som jag uppfattar det är det mest åsikter kring
maten på Gästishallen, och inte Björkbackens
kök i Siljansnäs)
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