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Styrdokument angående lunch för personal med pedagogiskt uppdrag 
 
 

Syfte 

Matvanor grundläggs vid en tidig ålder. Förutsättningar för att skapa goda matvanor bör därför 
stöttas när barnen är på förskolan och i skolan. 

När vi äter våra måltider tillsammans sker det under en positiv, lugn och trevlig samvaro. Barn 
behöver vuxna som förebilder och stöd. 

Måltiden ska vara en naturlig samt integrerad del i verksamheten både ur ett hälsomässigt, socialt 
och pedagogiskt perspektiv. 

Måltider för personal med pedagogiskt uppdrag är till för att skapa förutsättningar till goda matvanor 
redan när barnet är i förskola/skola. 

Vi lägger stor vikt vid att alla vuxna som äter med barnen/eleven skall vara en bra förebild genom 
att: 

– Äta all mat som serveras med en nyfiken framtoning. 

– Lära ut att äta enligt tallriksmodellen, och vad en balanserad måltid är. 

– Arbeta för en trevlig ljudnivå. 

– Föra en positiv dialog med barnet/eleven. 
 
 

Regler 

Man kan aldrig äta måltid som personal med pedagogiskt uppdrag utan barn/elever, lunch för 
personal med pedagogiskt uppdrag intas alltid tillsammans med barn/elever. 

I Ale kommun erbjuds barnomsorgens och skolans medarbetare att äta lunch för personal med 
pedagogiskt uppdrag mot en kostnad som bestäms av utbildningsnämnden. Kostnaden tas ut 9 
månader om året. Övrig tid dvs. när skolan är stängd, är det bara barnomsorgens medarbetare 
som kan äta lunch för personal med pedagogiskt uppdrag, dvs. förskola, eller fritids. 

De som vill äta lunch för personal med pedagogiskt uppdrag förbinder sig att göra detta läsårsvis. De 
som arbetar deltid omfattas av erbjudandet med reducering om det innebär att man inte äter alla dagar i 
veckan. 

Specialkost kan erbjudas om den serveras till barnen/eleverna på enheten. Särskilda rutiner för 
anmälan med mera finns. 
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