BoU § 77
Motion 4/2016: Schemalagd lunch
Alliansen föreslår i motion 4/2016 att Robertsfors kommun under ett år inför schemalagd
skollunch i Bygdeå eller Ånäset.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 5 mars 2018 § 11. Förslaget har
därefter varit ute på remiss hos rektorer på samtliga kommunens grundskolor. Samtliga
rektorer föreslår att motionen avslås. De synpunkter som inkommit är bl.a.
·
·
·

Förslaget kommer att påverka skoldagens längd och i sin tur även skolskjutsarna
Rektorerna prioriterar att lärarnas tid går till undervisning

Lärare äter redan idag pedagogisk lunch tillsammans med eleverna

Det går att hitta likväl positiva som negativa effekter av schemalagd skollunch om man söker
information på webben. På www.elevhalsan.se, en mötesplats för alla som arbetar inom
elevhälsan i skolan, kan man läsa följande:
“Hur länge en elev kan vara fullt koncentrerad och samtidigt lära in något varierar mycket
och påverkas i stor utsträckning av när på dagen en lektion ligger samt om den ligger direkt
efter lunch. När man just ätit har kroppen fullt upp med detta och man blir lätt lite dåsig.
Lektioner/föreläsningspass som ligger direkt efter lunch anses därför vara de svåraste att
kunna fånga elever/åhörares fulla uppmärksamhet.”
Motionen föreslår att schemalagd lunch genomförs på prov under ett år på Nybyskolan eller
Bygdeå skola. På båda dessa skolor är skollunchen redan idag uppstyrd i form av att
samtliga elever följs tillsammans med lärare till skolmatsalen och att eleverna måste sitta
minst 10 minuter och äta innan de får gå på rast. Behovet av tid för att äta lunch varierar
stort från barn till barn, för vissa barn räcker 10 minuter medan andra behöver 30 minuter.
Vad barnen som äter snabbt skall göra av resterande lektionstid framgår inte av motionen.
Även på övriga skolenheter med låg- och mellanstadium finns regler och vuxna som äter
tillsammans med barnen. På Tundalsskolan 7-9 äter personal pedagogisk lunch enligt
fastställda riktlinjer.
Sektor barn- och utbildning anser att man på andra sätt än genom att schemalägga
skollunchen kan uppnå de positiva effekter som motionen belyser. Exempelvis har man på
Bygdeå skola arbetat med uppstyrda rastprojekt av vilka man ser mycket positiva effekter.
Bilagor:
Motion
Tjänsteskrivelse
Beslut KF 2018-03-05 § 11

Barn- och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad.

