Välkommen som deltagare i fokus matglädje!
Det är med glädje vi kan meddela att er kommun/stadsdel är en av de kommuner som skrivit avtal för att delta
i Hushållningssällskapets nationella projekt ”Fokus Matglädje”. Du kommer att bli en viktig del av den projektgrupp som kommer att arbeta för mer matglädje och hållbar utveckling i er kommun.
Projektet Fokus Matglädje innebär ett gemensamt åtagande mellan kommunen/stadsdelen och
Hushållningssällskapets Förbund att tillsammans utveckla och lyfta måltider i den offentliga verksamheten. Fokus ligger på matglädje och hållbar utveckling, i första hand inom förskola och skola men också
inom äldreomsorgen.
Kommunens/stadsdelsnämndens ansvar och åtagande i projektet är:
•

att man har beslutat sig för ett långsiktigt förändringsarbete avseende måltidsverksamheten.

•

att alla som äter i den offentliga verksamheten i möjligaste mån erbjuds måltider som är goda,
hälsosamma, säkra och i huvudsak lagade från grunden.

•

att personalen som lagar mat inom de offentliga verksamheterna erbjuds utbildning och därmed
får kunskaper i att planera, beställa, tillaga och servera god, hälsosam och attraktiv mat, gärna
lagad med närproducerade råvaror och/eller hållbart producerade.

•

att kommunen tar fram och fastställer en vision och kostpolicy med tydliga övergripande mål för
all matverksamhet. Den ligger till grund för riktlinjer, mål och handlingsplan för förskola, skola
och omsorg var för sig.

I projektet åtar sig kommunen/stadsdelen att tillsätta en arbetsgrupp som ansvarar för matverksamhetens vision och kostpolicy. I gruppen ska representanter från kommunledningen/ansvarig nämnd, kostchef, folkhälsoplanerare, verksamhetschefer som förskolechef, rektor och omsorgschef, miljösamordnare,
upphandlingsansvarig samt andra nyckelpersoner som arbetar med mat- miljö- hälsa kan ingå.
Du är en av de personer som kommer att ingå i kommunens/stadsdelens arbetsgrupp. Du hälsas varmt
välkommen till arbetsgruppens första möte tillsammans med övriga deltagare från kommunen/stadsdelen. Du träffar där Hushållningssällskapets representant som kommer att vara er handledare/utbildare.
Samarbetsavtalet som är underskrivet innebär även att er kommun/stadsdel ingår i utvärderingen.
Projektet pågår fram till den första 1 december, därför är det viktigt att så snabbt som möjligt boka datum
för samtliga aktiviteter och ett uppföljningstillfälle.

Välkommen!
Datum för uppstartsmöte:
Tid:
Plats:

Kommunens/stadsdelens kontaktperson för Fokus Matglädje			

www.fokusmatgladje.nu

Telefon

