Välkommen att äta skolmaten på ditt barns skola!
Anmäl ditt intresse för en lunch på ditt barns skola. I nästa steg
diskuterar du måltidsupplevelsen med politikerna.

– Mat i förskola och skola berör alltid och vi vill prata mat för att få veta
vad vårdnadshavarna tycker. Du som kommer får uppleva hur det är att
äta på en skola, ta del av det som serveras och sedan diskutera
matupplevelsen med politikerna, säger Micael Åkesson ordförande i
barn- och utbildningsnämnden.
– Vi vill alltid ha en dialog om den mat vi serverar, säger Harald
Lagerstedt ordförande i servicenämnden. Maten till våra skolor utgår
från Livsmedelsverkets rekommendationer, men det finns också mycket
annat som påverkar måltidsupplevelsen för barnen.

Vem får komma?
Du som har barn i Varbergs kommunala grundskolor är välkommen att
äta lunch. Vår förhoppning är att många föräldrar anmäler sig.

2-13 oktober
Möjligheten att äta lunch i skolan pågår i två veckor, 2-13 oktober. Du
kan anmäla dig till en lunch och den är kostnadsfri.

Så går det till
Du anmäler dig via formuläret nedan, ange var och vilken dag du vill
äta. Du får en bekräftelse till den e-postadress du anger. Bekräftelsen
visar du upp för vår personal i köket/matsalen i samband med lunchen.
Efter att du anmält dig får du en länk till en enkät med några frågor om
hur du upplever maten. Enkäten, som är helt anonym svarar du på i
samband med lunchen. Antalet platser är tyvärr begränsade men vi
arbetar för att alla som vill ska få en plats.

Vad händer sedan?
När du ätit din lunch är du välkommen att delta på en måltidsdialog
med politiker i barn- och utbildningsnämnden och servicenämnden
tisdagen 24 oktober kl 18. Då vill vi gärna höra vad du tyckte om
maten och hela din upplevelse kring maten. Du får en påminnelse via epost när det närmar sig samt information om var dialogen äger rum.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

Varbergs kommun
Fel! Hittar inte
referenskälla.
432 80 Varberg

Norrgatan 25

TELEFON

0340-880 00
TELEFAX

0340-69 70 46

ORGANISATIONSNUMMER.

212000-1249

E-POSTADRESS

bun@varberg.se
WEBBPLATS

www.varberg.se

Fotoförbud
Med respekt för eleverna på skolan är det förbjudet att fotografera och
filma på skolan.

Anmälan
Anmäl ditt intresse via webbformuläret

https://www.varberg.se/4.cc93c4f15e02f5de7bbd9a8.html

Kontakta gärna
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Frida Ljungkvist, marknadsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen,
076-109 73 20, frida.ljungkvist@varberg.se
Emelie Birgersson, kommunikatör, serviceförvaltningen, 072-171 20 92,
emelie.birgersson@varberg.se

Välkomna
Micael Åkesson, ordförande, barn- och utbildningsförvaltningen
Harald Lagerstedt, ordförande, servicenämnden

