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MOTION

Inrätta ett tillagningskök på Visättraskolan
De flesta av Huddinges skolor har egna tillagningskök. Detta är något som vi från
Vänsterpartiets sida tycker är mycket bra. Vi anser också att målet bör vara att alla
skolor i kommunen har tillagningskök. I dagsläget är det sex grundskolor i kommunen
som bara har så kallade mottagningskök. Mottagningskök innebär att maten lagas på
annan plats och därefter körs till den skola som ska ha den och där värms den bara
upp.
Visättraskolan har under de senaste åren blivit något av en framgångssaga. Eleverna
trivs, resultaten förbättras och personalen tycks också vara nöjd. När vi träffar elever,
lärare och skolledning från skolan märker vi en stark stolthet över skolan och dess
verksamhet. En av de saker de dock lyfter gång på gång avsaknaden av ett
tillagningskök och vilken betydelse maten har för skoldagen. En jämförelse som lyftes
av eleverna är att köpa mat ute och äta den på plats eller ta med den hem för att äta
senare.
Orsakerna till att ha tillagningskök istället för uppvärmningskök är flera. Elevernas
prestationer i skolan blir bättre om de får god, näringsriktig och näringsrik skolmat.
Näringsvärdet på maten försämras om den värms upp en andra gång efter tillagning.
Uppvärmning påverkar även smak och utseende på maten negativt. Mat som inte ser
aptitlig ut eller smakar som den ska slängs också i större utsträckning och ett
tillagningskök skulle därför kunna motverka matsvinnet.
Visättraskolan får i dagsläget sin mat levererad från Vistaskolan som ligger 3,6
kilometer bort från Visättraskolan. Detta innebär onödiga biltransporter, först råvaror
till tillagningsköket och sedan färdig mat till mottagningsköket. Detta är i praktiken en
både ineffektiv och miljömässigt dålig hantering.
Med hänvisning till argumentationen ovan yrkar vi:
att kommunfullmäktige fattar beslut om byggandet av ett tillagningskök på
Visättraskolan.
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