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Rektorsbrev Karlbergsskolan sept. 2016
Hej!
Vem kan motstå Karlbergsskolans salladsbord!
Det är våra fantastiska köksansvariga Baida Khidhir
och Lotta Nordh som står för det varje dag.
Vi får maten levererad från Hammarbacksskolans kök
bara 10 minuter härifrån. Den är alltid god och välsmakande och för det mesta lagad
från grunden. Så här skriver Vallentuna kommuns kostchef Charlott Muntzing:
Vi strävar efter att handla så mycket ekologiska livsmedel som möjligt. Vi vill också servera
mer lokalproducerad och lokalt odlad mat. I dagsläget är cirka 20 procent av våra inköpta
livsmedel ekologiska. Det är främst mjölkprodukter, MSC-märkt fisk samt frukt och grönsaker
beroende på kvalitet. Samtliga våra livsmedel ska uppfylla kvalitetskrav enligt gällande EGförordningar, Livsmedelslagstiftning samt Livsmedelsverkets föreskrifter. Vi strävar också
efter att minska matsvinnet i alla led.
Vårt mål är att menyn ska vara säsongsanpassad och varierad med inslag från olika delar av
världen. Den ska även innehålla svensk husmanskost och barnens "favoriträtter". Varje dag
serverar vi minst två rätter, varav en vegetarisk. Förskolor och andra enheter som får mat
från någon av skolrestaurangerna får ett av alternativen, i regel det översta på matsedeln.
Jag äter oftast med eleverna och för det mesta mumsar de glatt i sig av allt det goda
och hämtar mer av det de tycker bäst om.
Men vi gör annat än äter! Förra veckan hade vi ”Vännerdagen”. En dag då eleverna
har roliga aktiviteter i grupper med barn från alla klasser. Syftet är att öka tryggheten
genom att lära känna eleverna från hela skolan.
Gällande skolarbetet har åk 1 gjort samma test som i förskoleklassen (Fonolek). Nu
ser vi hur mycket de gått framåt och kan stödja dem till högre mål. Olika
kommungemensamma tester gör vi i alla årskurser varje år.
Med vänlig hälsning
Karin Oldfield
Rektor/förskolechef
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