Skoleudvalget

Punkt 8.

Drøftelse af midtvejsstatus på ny skolemadspolitik
2021-002465
Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse, midtvejsstatus på ny skolemadspolitik.

Beslutning:
Drøftedes.
Skoleudvalget ønsker, at der med politikken sættes retning for hele måltidssituationen. Det skal gøre det
hyggeligt og attraktivt at blive på skolen i spisesituationer. Der skal være fokus på god og nærende kost.
Lanceringen og implementeringen skal også målrettes elever og forældre og indeholde ideer til de gode
madpakker.
På de skoler, hvor der er er madtilbud, skal det være muligt at kunne oplyse om allergener ingredienser.
Maja Torp var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Skoleudvalget har ønsket en midtvejsstatus på arbejdet med udvikling af ny skolemadspolitik samt status på
antallet af skolemadstilbud på kommunens skoler, hvorfor nærværende sag fremsendes til Skoleudvalgets
orientering og drøftelse. I sagen præsenteres status og input fra referencegruppe og Skolebestyrelsernes
Fælles Råd (SFR), hvorudfra Skoleudvalget kan kommentere og sætte yderligere retning på arbejdet med
udviklingen af en ny skolemadspolitik. I den sammenhæng bedes udvalget drøfte:



Hvorvidt skal det videre arbejde omhandle en skolemadspolitik eller en måltidspolitik?
Hvor højt vægtes skærpede rammer i en kommende politik i forhold til eksempelvis sundhed,
økologi, reducering af social ulighed kontra skolernes driftsmulighed for at have et skolemadstilbud
(politik vs. økonomi)?

Baggrund
Den 2. marts godkendte Skoleudvalget kommissorium for ny skolemadspolitik, der skal erstatte den
eksisterende skolemadsstrategi. Politikken skal implementeres fra skoleåret 2021/22.
Skoleudvalgets rammer for ny skolemadspolitik
I forbindelse med godkendelse af kommissorium for ny skolemadspolitik fastsatte Skoleudvalget samtidig
følgende rammer for en ny skolemadspolitik, som er beskrevet nedenfor.
Skolemadspolitikkens formål er at danne grundlag for et øget fokus på sund skolemad og give de bedste
muligheder for, at eleverne kan lære og udvikle sig. Skolemadspolitikken sætter dermed de overordnede
rammer og standarder for skolernes skolemadstilbud i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens
anbefalinger og Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022.
Med en ny skolemadspolitik skal skolebestyrelserne udarbejde eller justere eksisterende principper for
skolemad, hvor det forventes, at der bliver indhentet input fra elevrådene. Skolebestyrelserne skal herefter
en gang årligt drøfte skolemad. Dette gælder både for de skoler, som har et skolemadstilbud, og for de
skoler som ikke har et skolemadstilbud. På denne måde sikres det, at skolebestyrelserne løbende forholder
sig til dels at vælge eller fravælge et skolemadstilbud og dels justere principper for skolemad.
Skolebestyrelserne og elevrådene spiller en central rolle for, at det kan lykkes at skabe den ønskede
bevidsthed hos elever, forældre og skolens personale om den nye politik og de lokalt besluttede principper.
Derfor er det også besluttet, at udmøntningen af politikken skal ske i tæt dialog og samarbejde mellem
skolebestyrelser og elevråd.
Referencegruppe
Til at give input til indhold i og kvalitetssikring af politikken er der nedsat en bredt repræsenteret
referencegruppe med bestående repræsentanter fra henholdsvis Skolebestyrelsernes Fælles Råd,
fælleselevrådets bestyrelse, skolesundhedsplejerske, mad- og måltidsvejleder, køkkenansvarlige, skoleleder
og leder af skoletjenesten.
Der er i alt planlagt 3 møder i referencegruppen, hvor der på det første møde den 11. marts var fokus på
drøftelse af indhold i eksisterende skolemadsstrategi og hvilket fokus, der ønskes for en ny skolemadspolitik.
Nedenfor er de overordnede opmærksomheder, som referencegruppen havde i forhold til dette:
1. Ny politik skal være mere forpligtende end den eksisterende strategi.
2. Sunde tilbud med fokus på økologi og lokale råvarer efter sæsonen – dog med fokus på økonomisk
rentabilitet af tilbuddet.
3. Mere fokus på social ulighed. Der er en opmærksomhed på, at de elever der ikke har den
økonomiske mulighed for at benytte et skolemadstilbud, kan stå udenfor fællesskabet.
4. Mere fokus på bæredygtighed både i forhold til anvendte fødevarer og service, men også i forhold til
elevinddragelse.
5. Bredt fokus på alle spisesituationer. Dermed skabe en politik der henvender sig til alle skoler og
landsbyordninger uanset, om der er et skolemadstilbud eller ej. Derfor forslaget ”Politik for spisning
på skoler og landsbyordninger”, som titel på en ny skolemadspolitik.
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6. Det er vigtigt, at der sikres bredt kendskab til politikken ved at fokusere på implementering og
lancering. Der var en bred enighed i, at hvis politikken skal leve på vores skoler og
landsbyordninger, skal der være et solidt fokus på implementeringen heraf.
Vedhæftet er noter fra referencegruppemødet med uddybende forklaringer af de overordnede temaer.
På de næste møder i referencegruppen vil der være fokus på ”udmøntning og forankring” og ”drøftelse af
udkast til ny skolemadspolitik forud for politiks godkendelse”. Skoleudvalget vil på mødet den 13. april også
blive orienteret om referencegruppens opmærksomheder fra referencegruppemøde 2 vedr. udmøntning og
forankring.
Den 16. marts drøftede Skolebestyrelsernes Fælles Råd ligeledes en ny skolemadspolitik, hvor der i lighed
med referencegruppen var særligt fokus på social ulighed og rentabiliteten i et skolemadstilbud og hvordan
det harmonerer med en mere forpligtigende politik.
Status på antallet af skoleboder
Nedenfor ses status på omfanget af skoleboder, både i forhold til hvor mange skoler der har egen produktion
af mad, og antallet af skoler der har en aftale med ekstern leverandør om levering af skolemad. Derudover
er oversigten suppleret med oplysninger om, hvor antallet af skoler med egnet køkken, men som for
nuværende ikke har et skolemadstilbud, samt hvor mange skoler der har kapacitet til at levere mad til
naboskoler. Der gøres opmærksom på, at der i oversigten mangler status fra 6 skoler.

Ud fra de 23 skole, der har en bod og køkken, hvor der laves hel eller halvfabrikata, er det i gennemsnit ca.
en tredjedel af skolens elever, der anvender skoleboden. På de 8 skoler hvor der er madudlevering, er det
ca. 10% af skolens elever, der i gennemsnit anvender skoleboden.
Tidsplan
Nedenfor ses tidsplanen for processen med udvikling af ny skolemadspolitik. Foruden de viste aktiviteter
orienteres AMU for skoler og SFR om status gennem processen.
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Bilag:
noter ref. gr. 1.docx
Midvejsdrøftelse skolemadspolitik SKU april 2021
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