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Sid 1

Pedagogiska måltider i Piteå kommuns förskolor och skolor
Syftet med den pedagogiska måltiden är att skapa en måltidsmiljö som är lugn och balanserad
samt att på ett naturligt sätt skapa förutsättning för samtal kring mat, måltidsmiljö,
miljömedvetenhet och hälsa.
Målet är en positiv måltidsupplevelse. Barn och elever behöver vuxna som förebilder och det är
därför mycket betydelsefullt att den pedagogiskt ätande personalen vid måltiderna äter samma
mat som barnen/eleverna. Personal kan erhålla annan mat på grund av medicinska skäl, under
förutsättning att det finns elever med samma behov och den alternativa maten därför serveras.
En pedagogisk måltid, enligt Piteås utbildningsförvaltnings definition, är en lunchmåltid som
sker på arbetstid. Pedagogisk måltid innebär att man har ansvar för hela måltidssituationen,
vilket inkluderar tiden före, under och efter måltiden. Man sitter med barnen/eleverna och
interagerar med dem, är en god förebild.
Regler för pedagogiska måltider
 Den pedagogiska måltiden ska vara schemalagd och ingå i personalens arbetstid. Utöver
den pedagogiska måltiden ska den anställde ha en schemalagd lunchrast.
 Personalen ska skapa en trevlig och aptitfrämjande måltidsatmosfär med ett positivt
förhållningssätt.
 Personalen ska sitta och äta tillsammans med barnen/eleverna vid barnens/elevernas
bord.
 Personalen ska föregå med gott exempel och visa vad en balanserad måltid är (enligt
livsmedelsverkets tallriksmodell).
 Personalen ska belysa vad en hållbar måltid är genom att påtala vikten av matens
påverkan på miljön, främja grönsaksätandet och att inte slänga mat i onödan.
 Samtlig personal som intar pedagogisk måltid har ett gemensamt tillsynsansvar för
samtliga barn/elever som äter.
 Personalen ska delge ansvarig måltidspersonal eventuella synpunkter på måltiden och
maten som serveras så snart som möjligt, men vid annat tillfälle än vid själva
måltidssituationen.
Om ovanstående kriterier är uppfyllda är måltiden att betrakta som en pedagogisk måltid. Den
subventionerade måltiden är då skattefri. (Se Skatteverkets regelverk SKV M 2011:25)
Förutsättningar för pedagogiska måltider
Pedagogiska måltider gäller endast lunchmåltiden, ej frukost och mellanmål.
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2006-11-29 att pedagogisk måltid ska hanteras enligt
nedanstående:

Sid 2


Förskola; samtliga med tillsynsplikt deltar i pedagogisk måltid



Förskoleklass – åk 3; 1 vuxen / 10 barn



Åk 4 – 6; 1 vuxen / 15 barn



Åk 7 – 9; 1 vuxen / 20 barn

Vid skollov gäller:


1 personal / 5 anmälda barn i förskolan



1 personal / 10 anmälda barn i fritidshemmen.

Pedagogisk måltid är tillgänglig för personal med tillsynsplikt (pedagoger, speciallärare,
specialpedagoger, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare, elevassistenter, personliga
assistenter anställda av BUN, resurs i grupp och klassmusiklärare). Övrig personal är inte att
betrakta som personal med tillsynsplikt och har därmed inte rätt till pedagogisk måltid.
Personalen intar måltiden utan att betala avgift.
Grundsärskolan och gymnasiesärskolans personal (som är anställd av BUN) deltar i pedagogisk
måltid. Personliga assistenter som inte är anställda av BUN likställs inte som personal med
tillsynsplikt.
Rektor upprättar en förteckning över vilken personal som är berättigad att inta pedagogisk
måltid varje dag vid respektive skolenhet utifrån beslut 2006-11-29. Förteckningen som
upprättas och förvaras hos respektive rektor, i minst sju år, för att kunna åberopas vid en
revision av Skatteverket. Rektor ansvarar för att den finns tillgänglig om en eventuell
skatterevision genomförs.
Övriga anställda hos arbetsgivaren har möjlighet att köpa lunch efter gällande prislista.
Specialkost
För att personal som av medicinska orsaker behöver specialkost ska erbjudas detta, krävs att det
finns barn med likadan kost på aktuell förskola/skola samt att personalen inlämnar intyg från
läkare, sjuksköterska eller dietist till måltidsservice. Den avvikande kosten kan endast erbjudas
om båda villkoren är uppfyllda.

