Kökets utvärdering läsåret 2020/2021
Under läsåret 2019/2020 arbetade vi fram nya rutiner till följd av restriktionerna som kom i samband
med coronapandemin. Dessa har vi fortsatt att arbeta efter under läsåret 2020/2021, bland annat
äter en barngrupp på sin avdelning för att det ska vara färre barn och personal i matsalen samtidigt
och personalen fortsätter att servera barnen istället för att de själva tar maten. Vi har nu vant oss vid
dessa nya rutiner och allt vad de innebär och de fungerar mycket bra.
Förutom arbetet med att följa coronarestriktionerna har vi i köket som vanligt fortsatt att arbeta för
att minska vår klimatpåverkan. Aldrig förr har det varit så tydligt hur vårt sätt att leva påverkar miljön
och klimatet i vår omvärld. Det har under de senaste åren varit stora naturkatastrofer, bränder och
översvämningar världen över och nyligen kom FNs klimatrapport som visar att den globala
uppvärmningen är akut och vi måste alla ta ansvar för att stoppa denna utveckling.
På Fasanens förskola har vi under flera år arbetat för att minska vår påverkan på klimatet genom
minskat svinn, ekologiska och närproducerade råvaror. I och med att köttproduktionen står för ca 15
procent av de globala utsläppen har vi i köket ett stort ansvar för detta arbete också. Under läsåret
2018/2019 önskade föräldrarna att vi i köket skulle öka antalet vegetariska dagar från en till två
dagar i veckan och under läsåret 2020/2021 tog vi i köket, på eget initiativ, beslutet att endast
servera kött (nöt eller kyckling) en dag i veckan. För varje vegetarisk dag vi infört i veckan minskar
köttförbrukningen med ca ett halvt ton per år. I och med att vi nu serverar vegetarisk mat tre dagar i
veckan, och miljömärkt fisk en dag i veckan, har vi på Fasanens förskola minskat köttförbrukningen
med ca 1,5 ton årligen. Eftersom vi använder mindre kött har vi också ekonomi över för att kunna
öka den redan stora andelen ekologiska och närproducerade råvaror.
Maten vi lagar är som vanligt näringsriktig och den vegetariska satsningen har fungerat strålande hos
barnen. De uppskattar maten väldigt mycket och berömmer den dagligen. Det är som barn vi lägger
grunden för våra vanor och om vi ska kunna vända den dystra trend som FNs klimatrapport tydligt
visar måste vi visa barnen hur man äter och lever mer klimatsmart. Vi måste göra detta för barnen
och för framtidens barn!

