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Tina Heiman berättar hur mellanmålet på fritidshemmen komponeras och vad det är som
erbjuds varje dag. Efter detta fick alla provsmaka. Tack Tina!
Efter Tinas genomgång kom det upp förslag på litteratur och ev. föreläsare. Ann Fernholm
har skrivit boken ”Det sötaste vi har – om socker och växande kroppar”. Vi arbetar vidare med om
detta är ett ämne för föräldraföreläsning.
Krisplan som gäller för hela Bjurbäcksskolan F-6 håller på att revideras. Det finns ett
kristeam på skolan men också personer som kan kallas in vid behov. Alla personal har ett
litet kort där krisgruppens telefonnummer står frö att veta hur de ska agera vid kriser.
I samband med diskussionen kom frågan upp om ”clowner”.
I samband med att clowner figurerade hade krisgruppen ett möte där det bestämdes att vi
inte skulle förstora upp det hela men bemöta barnens alla frågor. Ett mail skickades ut till all
personal på skolan där vi gick ut med information om hur personalen skulle bemöta frågor
och åtgärder ex. att alltid en vuxen gick ut först på raster m.m.
Likabehandlingsplan – återkoppling från förra mötet. Vi har förtydligat för all personal om
våra rutiner och även förtydligat arbetsgången vid uppkomna ärenden av
mobbning/kränkningar.
Aktuellt runt Bjurbäckens nya förskola. Slutbesiktning sker den 1 och 2 december.
Administrationen börjar flytta in måndagen den 12 december. Natt/helg/ kväll blir den
verksamhet som startar först och de startar upp den 16/12.
Den 12/1 kommer all verksamhet vara igång. Bjurbäckens förskola arbetar mot att bli en
giftfri förskola.
Skolans och fritidshemmens personal i Emmaboda kommun utbildas vart fjärde år i
brand/HLR – vartannat år sker det därmed en utbildning antingen i brand eller i HLR.
Parkeringarna i Bjurbäcksområdet befaras inte räcka efter att den nya förskolan tas i drift.
Denna fråga har lyfts vidare upp till kommunen. Även trafiksituationen och barnens
säkerhet har lyfts.
Vid sporthallen förekommer lämning och hämtning av barn på skolområdet. Det är absolut
förbjudet att köra bil på skolområdet.
Det har varit mycket förstörelse och klotter på skolområdet. En diskussion om
kameraövervakning kom upp men är en större process för man måste ha tillstånd mm.
Nästa möte den 8 februari kl. 18.30
Vid protokollet Marie Persson

Bilaga: Frukost och mellanmål på Bjurbäcksskolan F-2

Frukost och mellanmål på Bjurbäcksskolan F-2.
Mellanmålet och frukosten ska vardera innehålla ca 25 % av dagens näringsintag.
Till frukost erbjuds smörgås med 2 olika köttpålägg, ost, ägg, gurka, tomat eller paprika. Vi har 4-5
olika sorters bröd. Till dryck finns det äppeljuice, apelsinjuice, vatten eller mjölk. Juicerna är pressade
frukter utan tillsatt socker.
Vi servera cornflakes, havrekuddar med olika upptinade bär som tillbehör. Till flingorna kan barnen
välja mellan mjölk, vaniljyoghurt, 2 olika smaksatta filsorter.
Mellanmålet på eftermiddagen ser i stort sett lika ut som frukosten men då serveras även en bit frukt
t.ex. apelsin.
När det gäller specialkosten har vi samma utbud som till övriga men med allergenet reducerat.
Inför kvällen med föräldraföreningen gjordes en förteckning över det tillsatta sockret i de livsmedel
vi erbjuder inom fritidsverksamheten. Förteckningen visade bl.a. att de laktosfria produkterna
innehåller dubbelt så mycket socker som de vanliga komjölksprodukterna och soyaprodukterna.
Uppdukningen ser likadan ut varje dag. Barnen vet att de som vill ha smörgås börjar från vänster
och de som vill ha flingor börjar från höger. Det är ett sätt att hålla ordning och att se till att 65-70
barn kan få äta i lugn och ro.
Jag vill att maten ska se aptitlig och god ut, det skall vara fräscht och utan kladd. Därför cirkulerar
jag för att torka, plocka ihop och upp och fylla på medan måltiden pågår.
När det gäller upphandlingen är vi mycket nöjda med de produkter som upphandlats, de är
kvalitetsvaror som är utsedda för våra behov. Men som alla upphandlingar så begränsar den utbudet
något för de önskemål som kan finnas. Detta är inte något problem för oss i dagsläget.
Angående socker så undviker vi det vita tillsatta sockret i kosten.
Livsmedelsverket har en informativ och bra hemsida där man lätt kan söka verifierad kunskap och
information.

/ Tina Heiman

