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Stort intresse när kommunens förskolor och skolor 
bjuder på lunch 

Under vecka 40 och 41 erbjuder Varbergs kommun vårdnadshavare 
att äta lunch på kommunens förskolor och skolor. Den 13 oktober är 
media välkommen att prova skollunchen tillsammans med 
vårdnadshavare och ansvariga politiker. 

 
Totalt har 291 vårdnadshavare tackat ja till möjligheten att prova skollunchen. 
Den 24 oktober är de vårdnadshavare som ätit skollunchen under provveckorna 
inbjudna till ett dialogmöte tillsammans med politikerna i barn- och 
utbildningsnämnden och servicenämnden som ansvarar för skollunchen. Syftet 
med initiativet är att öppna upp för dialog om skolmaten. 

– Mat i förskola och skola berör alltid och vi vill prata mat för att få veta vad 
vårdnadshavarna tycker. Vårdnadshavarna får uppleva hur det är att äta på en 
förskola eller skola, ta del av det som serveras och sedan diskutera 
matupplevelsen med politikerna, säger Micael Åkesson ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden. 

– Vi vill alltid ha en dialog om den mat vi serverar, säger Harald Lagerstedt 
ordförande i servicenämnden. Maten till våra förskolor och skolor utgår från 
Livsmedelsverkets rekommendationer, men det finns också mycket annat som 
påverkar måltidsupplevelsen för barn och elever.  

Välkomna att äta lunch 
Den 13 oktober, klockan 11.55 är media välkomna att äta lunch på Hagaskolan, 
Magasinsgatan 25. Ta tillfället att träffa några av de vårdnadshavare som valt att 
prova skollunchen. På plats finns även Micael Åkesson, ordförande barn- och 
utbildningsnämnden samt Harald Lagerstedt, ordförande för servicenämnden. 
Anmäl intresse genom att mejla till emelie.birgersson@varberg.se senast den 12 
oktober klockan 10.00.  

Media är även välkommen att delta vid dialogmötet den 24 oktober klockan 18.00 
på Trönninge skola.  

För mer information, kontakta:  
Frida Ljungkvist, marknadsstrateg, 076-109 73 20, frida.ljungkvist@varberg.se  
Emelie Birgersson, kommunikatör, 070-171 20 92, emelie.birgersson@varberg.se 
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