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Schemalagda pedagogiska luncher i Ljusnarsbergs skolor - förutsättningar och 

effekter 

 

Mot bakgrund av den motion som inkom och behandlades vid KF 2019-12-13 § 107, 

beslutades att hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. I motionen anges att 

motionärerna vill att schemalagda pedagogiska luncher skall införas i Ljusnarsbergs skolor. 

”Detta för att främja goda matvanor hos eleverna samt bidra till en sund och god matkultur 

där eleverna kan inta sin lunch och samtidigt odla goda relationer till sina lärare och 

kamrater” De pedagogiska luncherna skall vara kostnadsfria för tjänstgörande lärare. 

 

Kommunen har sedan längre tid tillbaka ett system med pedagogiska luncher där personal har 

ätit lunch i skolmatsalen tillsammans med sina elever till en subventionerad kostnad på 15 

kr/måltid. 

Schemalagd lunch innebär att lunchen schemaläggs på samma sätt som en lektion och således 

är obligatorisk för alla elever.  Den lärare som har undervisning i klassen före lunch ansvarar 

för att ta med sig klassen till matsalen. Eleverna sitter klassvis tillsammans med sin lärare och 

alla satt kvar i matsalen under en bestämd tid innan man återgår till klassrummet för att 

avsluta lektionen. Efter det har eleverna en lite längre rast innan eftermiddagens lektioner tar 

vid. På samma sätt blir då även personalen schemalagd för lunchen under sin 

arbetsplatsförlagda tid. 

De mål och effekter som kan förväntas av att schemalägga lunchen är: 

 En bra arbetsmiljö och måltidsmiljö i matsalen för elever pedagoger, måltidspersonal 

som ger upplevd lugn och ro.  
 En miljö och matsituation som ger ökad trygghet bland eleverna. 
 Ingen elev sitter ensamma och äter. Fasta bord för alla elever. 
 Stärka den sociala gemenskapen. 
 Ger bra möjligheter att integrera pedagogiken och värdegrundsarbetet. 
 Bättre relation mellan vuxna och elever. 
 Bättre kontroll på volymerna som serveras ger effekten mindre matsvinn. 

 

Den nuvarande matsalssituationen är att 7 personal äter med Förskoleklass - årskurs 3, 4 

personal med årskurs 4 - 6 och 3 - 4 personal med årskurs 7 - 9, sammantaget 14 – 15 

personal/dag. Det är blandat med lärare och assistenter. Dessutom äter ett par assistenter med 

enskilda elever, men detta är beroende på dagsform och närvaro hos eleven. I de två mindre 

grupperna samt grundsärskolan äter både lärare och assistenter med eleverna. 

 

På Kyrkbacksskolan kommer det till hösten att vara 21 klasser och 2 mindre grupper. Om 

klasserna F-9 har en pedagog med sig till lunchen, schemalagt 30 minuter/klass, så går det åt 

10 lektionstimmar/dag eller sammantaget 5 – 6 ytterligare personal vid luncherna mot 

nuvarande. 

 



   

 

Organisatoriska följder: 

En större del av lärarnas arbetsplatsförlagda tid kommer användas till skollunchverksamheten 

vilket kommer ge utmaningar att schemalägga personalens lunchraster, främst för 

förskoleklass till årskurs 6. 

Ekonomiska följder: 

För närvarande är det ett tjugotal personal som äter pedagogisk lunch vilket ger en intäkt om 

50 000 kr/läsår so uteblir. Effekterna av en ökad kontroll av matvolymen och svinnet är svåra 

att bedöma ekonomiskt men kan förväntas ha en positiv påverkan ekonomiskt. 

Åtgången av arbetstid med 10 timmar/dag ger 50 timmar/vecka, ungefär 1,25 tjänst på 

årsbasis. Vilket motsvarar 700-750 tkr/år baserat på medellönen för lärarpersonal. 

 

De mål och effekter som kan förväntas uppnås av schemalagda luncher kan till stor del 

uppfyllas med de vuxna som finns i matsalen med nuvarande modell av pedagogiska luncher. 

Det pågår även ett arbete med andra utvecklingsåtgärder på skolan som ska leda till förbättrad 

trygghet och studiero. 
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