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Riktlinjer för pedagogisk måltid
Pedagogisk måltid inom förskola/skola
Barns matvanor grundläggs i tidig ålder och barn behöver bra förebilder för att lära sig hälsosamma
och hållbara matvanor som bidrar till friska individer. Måltiden ska vara ett tillfälle för samvaro och
lärande med pedagoger som positiva förebilder. Den pedagogiska måltiden är ett arbetsredskap för
den vuxne att bidra till en positiv, lustfylld måltid som bör vara minst 20 minuter. För att även kunna
uppfylla nya skollagen om näringsriktig kost krävs ett väl fungerande pedagogiskt arbete kring
måltiden (Skollag SFS 2010:800 10 kap. Grundskolan).
Syfte
En pedagogisk måltid syftar till att en pedagog äter tillsammans med barnen/eleverna för att skapa ett
tillfälle för samvaro, ge en positiv och naturlig inställning till mat. Det är viktigt att den vuxna:
-ser måltiden som en del av den pedagogiska verksamheten och att måltiden är ett arbetsredskap i det
pedagogiska arbetet.
-sitter tillsammans med barnen/eleverna och äter den mat som serveras.
-visar hur man ska äta för att äta en balanserad måltid utifrån tallriksmodellen.
-smakar nya rätter och har en positiv inställning till maten och måltidsmiljön.
Mål
”Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning samt förståelsen av vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.” Lpfö98
”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av
varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utvecklingen och lärandet” Lpfö 98
”10 § … Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra läroverktyg som behövs för en
tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider.” (Skollag SFS 2010:800 10 kap.
Grundskolan)
Den pedagogiska måltiden kan användas till att uppfylla en del av Läroplanen 2011, så som att
eleverna:
• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling
• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och
samhället
I Tierps kommun vill vi att måltiden inom förskola och skola ska vara ett möte mellan barn och
vuxna där måltiden står i centrum och där eleverna har ett inflytande på verksamheten.

Pedagogisk måltid inom omsorg
Pedagogisk måltid inom omsorg syftar till att skapa en positiv och lustfylld måltid med den enskilde.
Pedagogisk måltid förekommer inom omsorgsverksamheten för utvecklingsstörda, psykiskt
funktionshindrade och demenssjuka.
Syftet med pedagogiska måltider är att den enskilda kunden, med personalen som förebild, ska lära
sig att äta såväl ensam som tillsammans med andra.
Enhetscheferna avgör vilka kunder som behöver personalstöd i form av pedagogisk måltid, samt i
vilken omfattning. Omfattningen ska omprövas en gång per år av enhetschefen.
Bemanning vid pedagogisk måltid
Förskola:
1 vuxen per 3-6 barn
Förskoleklass:
1 vuxen per 10-25 barn (per klass)
År 1-6:
1 vuxen per 15-25 barn (per klass)
År 7-9:
1 vuxen per 15-30 barn (per klass)
Särskola:
1 vuxen/klass
Fritidshem (vid lov): 1 vuxen per 10-25 barn (per grupp)
Omsorg: Individuell prövning som fastställs av enhetschef
Undantag från beskattning av kostförmån
Pedagogisk måltid inom skola kostar, enligt tidigare avgift, 10 kr.
Under måltiden arbetar personalen, vilket innebär att de har tillsynsskyldighet. Personalen serveras
samma mat som barn/elever/kund. Av Skatteverkets allmänna råd, SKV A 2004:38, punkten 2.2.4
Undantag från beskattning av kostförmån framgår följande:
Fri eller subventionerad måltid för personal vid skola, daghem och fritidshem är skattefri om
personalen vid måltiden har tillsynsskyldighet för barn under skolmåltid, eller i samband med s.k.
pedagogisk måltid. Detsamma gäller kost för vårdpersonal som vid måltiden har tillsynsskyldighet
för senildementa inom äldreomsorgen (prop. 1987/88:52 s. 62).
Därtill har Högsta förvaltningsdomstolen klargjort att motsvarande skattefrihet för kostförmån som
tidigare tillämpats för vissa lärare samt vårdpersonal för senildementa inom äldreomsorgen
respektive förståndshandikappade inom omsorgsvården även ska tillämpas vid andra motsvarande
förhållanden (RÅ 2009 ref. 16).

