
 

 
M I N N E S A N T E C K N I N G A R  

   miljö-, mat- och städ råd 9 november 2017 

 

Tid: 2017-11-09,  kl. 13.45 Plats: Värnamo folkhögskola, Historiska rummet 

Närvarande: Stefa , Maria B, Marina – personal 

Christoffer TP, Märit ACO, William BoU, Sergio Idrott , Clara Textil 1, 

Jesper K All KoF, Ahmed Alhusin Etab D, Abdul Algazzawi Etab C, Nashoa BP1 

 

1. Val av sekreterare: Stefa Iveljic 

 

2. Stefa gick igenom föregående anteckningar 

 

3. Genomgång av elevernas åsikter: 

Flu 1, Flu 2,  Bp2: Praktik     

 

Bas Ako: Väldigt god mat. Nöjda att det är olika rätter på matsedel på torsdagar. Det är inte soppa 

hela tiden. 

TP: Önskemål att matsedel kommer ut minst en vecka tidigare. Vid snabba förändringar av matsedel 

ändras det bara på papperskopia, inte på Schoolsoft. Önskemål att det ändras i Schoolsoft också. 

Rökning på baksidan av Bokullen vid brandtrappan, både personal och deltagare. Kiss på vissa 

toaletter på Engsbo. 

All Idrott. Mer feta ost 

All KoF: Inga synpunkter 

All BoU: Både deltagare och personal röker på skolans område. Vissa använder tom brandtrappan 

för att komma ut från korridorer. 

BP1: Inga synpunkter. Alla älskar när det är fisk. 

Textil: Många förslag. Textil frågade efter oblekta och kompostbara selvetter. Stefa ställde den fråga 

för ett år sedan till inköp och det fanns ingenting just då. Stefa återupptar frågan med inköp. 

Återkommer med svaret.  

Papperssortering i klassrum förslag nr 2. Det finns redan i nästan alla klassrum. Om någon saknar 

pappershink ska man kontakta Pär Johansson. 

Efter test perioden i korridoren 1-10 Bokullen flyttar vi sopsorterings backar från köket till 

städskrubben. 

Stefa poängterade att om man är mån om miljön måste man anstränga sig några steg att göra arbete. 

Vi ska sluta bara prata om saker och sen när vi behöver göra det i praktiket hittar vi tusen ursäkter.  

Maten är god men behöver lite variation. Förslag om någon kurs eller besök från någon till skolan. 

Klara återkommer med förslag om föreläsare. Enligt några gamla deltagare lämnade de lite förslag 

som inte användes i matsedel förra året. 

Etab C o D: Representanten frågade om det är möjligt att få gratis kaffe och svaret blev nej. Vi har 

gratis fika på fredagar och våra matpriser har vi inte höjt på minst 10 år. Vi måste ta in pengar för att 

kunna driva verksamhet. En På fredagar räcker inte grönsaker vid fikat. Ibland lämnar deltagare 

smutsiga bord efter sig. Önskan att alla lämnar borden i sånt skick att någon annan kan sätta sig efter 

dem.  

 



 

 

 

4. Personalens synpunkter till elever:  
*Rökning är fortfarande ett stort problem. Uppmaning till representanterna att ta upp frågan i 

klasserna. Rökning ska ske på anvisade platser. Släck inte cigaretter på väggen på Engsbo! Några 

deltagare blir så sjuka pga rökallergi att de måste stanna hemma i 2 dagar. Tänk hur mycket de 

missar pga någon annans slarv. 

*Ordningen i Fritidslokalen Hängso kan förbättras. Städa efter er, följ anvisningar som finns i 

lokalen. PGA att det är många som använder lokalen måste man lämna plats till andra när man är 

klar med maten.  

*När det gäller förslag till köket behöver ni inte vänta till våra möten. Lämna era förslag och 

synpunkter direkt till köket. Vi efterlyser goda recept. Ta kontakt direkt med de som lagar mat. 

Sortering på engsbo är inte så bra 

*Parfym allergi – informera andra deltagare om att inte använda så mycket parfym 

*Sortera bättre. Släng mindre mat genom att planera 

 

5. Övriga frågor 

Stefa ställde fråga ang. pantbehållare om vi ska ha sådana i alla hus. Alla var eniga att det inte 

behövs. Vi kan testa på Hängsbo om deltagarna använder dem. Ingen visade intresse att gå och panta 

burkar från pantbehållare 

 

SVAR PÅ ANDRA FRÅGOR: 

 Pantbehållaren till Hängsbo är beställd. 

 Stefa pratade med Inköp ang. kompostbara servetter. De finns inte att beställa just nu, 

men inköp ska kolla om de kan upphandla den sorten. 

 Vår kockerska har fått inloggning och då är det hon som ska göra matsedel på 

Schoolsoft. Just nu är det mycket men från vårterminen har ni matsedel en vecka 

tidigare. 

 Stefa har pratat både med personal och deltagarna ang rökning vid brandtrappan på 

Bokullen.  

 Nu har man satt gröna kåpor på alla branddörrar och man kan inte komma ut utan att 

bryta dem. 

 

 

6. Nästa möte: Någon gång under Vårterminen 

 

Vid pennan 

Stefa Iveljic 

 

 


