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Information till samtliga vårdnadshavare med elever på Klöxhultsskolan och 

Montessoriskolan 

Sent i går kväll fick vi på skolan veta att kommunens kostorganisation hade organiserat så 

att ett antal elever på olika skolor ska få portionsförpackad mat. Detta beror på de strängare 

krav som folkhälsomyndighetens kommit med om att undvika bland annat köbildning. 

Idag började vi denna hantering och vi har av flera orsaker tagit beslutet om att Klöxhult 4-6 

ska få den portionsförpackade maten. De elever som äter specialmat av någon anledning 

hämtar sin mat i matsalen och äter med sina klasskamrater i sina klassrum. 

För F-3 på Arken och Växthuset är det ingen förändring mot tidigare. För Himlavalvet och 

Montessori är det heller ingen förändring förutom att vi har gjort en märkning på golvet när 

mar står i kö så att eleverna inte står för nära varandra samt att vi uppmanat lärare att skicka 

iväg smågrupper med elever till matsalen inte hela klassen på en gång. 

Vi har införskaffat material till varje klassrum så att elever både kan torka av sina 

bänkar/stolar och också tvätta sina händer.  

Vi har nu under eftermiddagen haft en kortare avstämning och utvärdering om hur det har 

flutit på med hanteringen av den portionsförpackade maten och vi har nu kommit fram till att 

en årskurs på mellanstadiet kan äta i matsalen varje dag. De elever som äter i matsalen 

kommer att sitta glesare än vad de gör i vanliga fall. 

Från och med fredag 27/3 och fram till påsklovet kommer årskurs 5 att äta i matsalen och 

årskurs 4 och 6 äter i sina klassrum den portionsförpackade maten. 

Efter påsklovet kommer en annan årskurs på mellanstadiet att äta i matsalen och sedan 

snurrar vi runt på de tre årskurserna 1 vecka var, vilka som kan äta i matsalen respektive 

äter portionsförpackad mat i klassrummen. 

Vi hoppas på förståelse för detta och vi gör verkligen allt som står i vår makt för att få detta 

och fungera så bra som möjligt och att eleverna ska få äta sig mätta. 

Om ni har några frågor som rör denna fråga får ni höra av er till oss. 

 

Med vänlig hälsning  

Fredrik Ljung och Elisabeth Lindén 

 

     

  

 

 

  


