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Regler för pedagogiska måltider
Syfte med pedagogiska måltider inom förskola och skola
Matvanor grundläggs i tidig ålder. Förutsättningar för att skapa goda matvanor bör därför starta
tidigt. Syftet med den pedagogiska måltiden är att skapa en måltidsmiljö som är lugn och balanserad
och att på ett naturligt sätt skapa förutsättning för samtal kring mat, måltidsmiljö, miljömedvetenhet
och hälsa. Målet är en positiv måltidsupplevelse. Barn och elever behöver vuxna som förebilder och
stöd.
Det är mycket betydelsefullt att den pedagogiskt ätande personalen vid måltiderna äter samma mat
som barnen/eleverna. Undantaget är då personal av medicinska orsaker eller etiska skäl behöver annan
mat.
Pedagogisk måltid innebär att man har ansvar för hela måltidssituationen, både i matkön och vid
matbordet. Man sitter med barnen/eleverna och interagerar med dem och är en god förebild.
Pedagogisk lunch är viktig för att barnen/eleverna ska få en positiv upplevelse av måltiden, och en
naturlig inställning till mat.

Fri eller subventionerad måltid inom pedagogiska verksamheter
Det finns olika regelverk som påverkar hur det går att utforma rutinerna kring den fria eller
subventionerade måltiden. I viss mån påverkar arbetsrättsliga regelverk men främst är det
Skatteverkets regelverk som är av betydelse.
I Skatteverkets regelverk framgår det att fria eller subventionerade måltider normalt är att betrakta som
en förmån, men att det kan finnas vissa verksamheter där fri eller subventionerad kost, under vissa
förutsättningar, kan vara skattefri.
Då personal erbjuds fria eller subventionerade måltider som inte utgör undantag från Skatteverkets
regler om skatteplikt, räknas det som en förmån och skall förmånsbeskattas. Arbetsgivaren får
dessutom en kostnad för arbetsgivaravgifter på förmånen.
Fri eller subventionerad kost för pedagoger och annan personal inom förskola/skola kan vara skattefri
under förutsättning att det gäller de verksamheter som anges i Skatteverkets regelverk och att
omständigheterna runt måltiden i övrigt är sådana som beskrivs.
”Förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, förskola och
fritidshem är av hävd skattefri om personalen vid måltiden har tillsynsskyldighet eller motsvarande
ansvar för barn under skolmåltid eller i samband med s.k. pedagogiska måltider.”
( Utdrag ur Skatteverkets regelverk SKV M2009:28.)

Regler för pedagogiska måltider
Förskolans personal och personal i grundsärskola och träningsskola samt gymnasiesärskola har fri kost
när man äter tillsammans med barn/elever i barngrupp/elevgrupp. Dessa verksamheter ställer stora
krav på personalens engagemang och fokus på barns/elevers behov. Det innebär att personalen kan bli
avbruten under måltiden för toalettbesök, blöjbyte, ett barn som behöver tröst och stöd etc.
För att välkomna VFU-studenter till Vårgårda kommun och stärka samarbetet med
högskola/universitet erbjuds VFU-studenter att äta pedagogisk måltid kostnadsfritt.
Lärare och övrig personal i förskoleklass, fritidshem, grundskolan samt gymnasieskolan kan äta lunch
till en subventionerad summa motsvarande halva självkostnadspriset för en personallunch.
Då ingår att:
 Pedagogen ska skapa en trevlig och aptitfrämjande måltidsatmosfär med ett positivt
förhållningssätt.
 Pedagogen ska sitta och äta tillsammans med barnen/eleverna.
 Pedagogen ska föregå med gott exempel och visa vad en balanserad måltid är.
Tallriksmodellen är ett bra instrument för att visa detta.
 Pedagogen ska belysa vad en hållbar måltid är genom att påtala vikten av matens påverkan på
miljön, främja grönsaksätandet och att inte slänga mat i onödan.
Om ovanstående kriterier är uppfyllda är måltiden att betrakta som en pedagogisk måltid.
Rekommendationer för antal personal vid pedagogisk måltid.
Rektor gör anpassningar och fattar beslut om den personaltäthet måltiden kräver, utifrån barn/elevgruppens behov.

Specialkost och etisk kost
Pedagoger som av medicinska orsaker eller etiska skäl behöver specialkost erbjuds detta om det finns
barn med likadan kost, som tillagas på förskolan/skolan. I annat fall kan den avvikande kosten inte
erbjudas.
Personal som äter egen medhavd mat intar den på sin rast och i utrymme avsett för personal.

Kostnad för pedagogisk måltid
Personalens kostnad för pedagogisk lunch samt frukost och mellanmål baseras på Vårgårda kommuns
självkostnadspris. Nuvarande (2020) självkostnadspris för lunch är 50 kr samt för frukost och
mellanmål 10 kr. Utifrån uppgifter om nuvarande självkostnadspris för lunch respektive
frukost/mellanmål sker en uppräkning baserad på internprisuppräkning i budget framöver.
Lunch
Förskola
Grundsärskola/träningsskola
Gymnasiesärskola
Förskoleklass/grundskola/fritidshem
Gymnasieskolan
VFU-studenter
Lunch – ej pedagogisk måltid

ingen kostnad
ingen kostnad
ingen kostnad
½ självkostnadspris för lunch
½ självkostnadspris för lunch
ingen kostnad
självkostnadspris för lunch

Frukost och mellanmål
Förskola
Fritidshem

självkostnadspris för frukost/mellanmål
självkostnadspris för frukost/mellanmål

