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Motion: Kostnadsfria måltider för ALLA lärare

./ Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utreda möjligheten till kostnadsfria
måltider för lärarna i grundskolan.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:

BAKGRUND
Måltiden är en mycket viktig del avelevens skoldag, det är då energin ska fyllas på så att eleven får
energi nog att orka vara fokuserad under resterande del av skoldagen. För en del elever kan
dessutom skollunchen vara det enda lagade mål mat som de äter under en hel dag.
Att maten är näringsrik och vällagad är självklart faktorer som kommer påverka om eleven får i sig
tillräckligt med energi för att orkar hela skoldagen. Även miljön i skolmatsalen påverkar starkt hur
mycket de kommer att äta, eller i värsta fall om de t o m kommer hoppa över lunchen.

Med för lite energi i kroppen går prestationsförmågan ner. Det innebär att eleverna kommer få
svårare att ta till sig av utbildningen. Genom att lärarna äter lunch med sina elever kan ljudnivån och
stressnivån påverkas positivt i skolmatsalen. Eleverna kan då få en trevlig stund i matsalen
tillsammans med andra elever och fler vuxna, något som skapar samhörighet och trygghet för
eleverna, och även läraren.
Läraren blir en god förebild i hur man uppför sig under en måltid, hur man umgås samt att läraren
kan förmedla en positiv inställning till maten. Under lunchen kan läraren dessutom förmedla kunskap
om goda och hållbara matvanor, hur man arrangerar en bra måltid, kostens roll i idrottande samt
kultur och historia kring mat och maträtter.
Vår tanke är inte att det ska vara en arbetsuppgift eller pedagogisk verksamhet för läraren. Vi tror att
vi kan uppmuntra fler lärare att äta i skolmatsalen tillsammans med eleverna om de alltid äter
kostnadsfritt.

FÖRSLAG
Sverigedemokraterna föreslår därför att kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och utbildnings-
nämnden att utreda möjligheten till kostnadsfria måltider för lärarna i grundskolan.


