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1 Inledning  

Tranemo kommun har sedan tidigare regler för pedagogiska måltider som reviderades 

och är senast antagna av KS 2015-08-13 (KS/2015:398). Dessa har gått ur tiden och 

behöver uppdateras. Det finns även regelverk att förhålla sig till från Skatteverket för vad 

en pedagogisk måltid anses vara för att inte bli förmånsbeskattad. 

2 Syfte 

Det krävs riktlinjer som är instruerande om vilka som kan äta pedagogisk lunch och på 

vilka grunder. Även vilka arbetsuppgifter som ingår och om det sker på arbetstid eller 

lunch etc. Kostens personal måste även veta vilka förväntningar de kan ha på den 

personal som äter pedagogisk lunch. Vid försäljning av kuponger måste det också vara 

klart för personalen vilken kategori man tillhör och på vilka premisser man äter. 

3 Riktlinjer pedagogiska måltider  

3.1 Riktlinjer pedagogiska måltider förskola, fritidshem, F-6, 

träningsskola och grundsärskola F-6 Tranemo kommun 

Syfte pedagogisk måltid 

Främja en god måltidsmiljö och samvaro mellan vuxna och barn. Det är viktigt att barnen 

får en positiv upplevelse av måltiden och en naturlig inställning till mat. Att sitta 

tillsammans vid samma bord ger tillfälle till samtal. Barnen får träna gruppkänsla och 

betydelse av hänsyn och samverkan med olika individer. Den vuxne är en viktig förebild 

och måltiden ger tillfälle till samtal mellan dem som deltar i måltiden. 

 

Definition  

Pedagogisk måltid innebär att personalen sitter vid samma bord som barnen/eleverna. 

Personalen skall äta den mat som serveras, en portion enligt tallriksmodellen, och ha 

tillsynsansvar. Pedagogisk måltid ingår i arbetsuppgifterna och skall ske på arbetstid 

enligt arbetsschema.  

Pedagogisk måltid skall ske enligt det som anges av Skatteverket, se nedan. 

 

Vem kan äta pedagogisk måltid? 

All personal inom skolan skall verka för att eleverna når skolans mål. All personal inom 

lärandesektionen kan äta pedagogisk måltid utifrån nyckeltal och Skatteverkets 

definition, se nedan.  
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Pedagogisk måltid Förskola, Fritidshem, F-6, Träningsskola och Grundsärskola F-6. 

Barnen behöver tillsyn vid matsituationen.  

• Den vuxnes närvaro är nödvändig för att barnen skall kunna få en god 

måltidsmiljö. 

• Personalen är en förebild genom att äta samma mat som barnen. 

• Barnen tränas i bordsskick, vänta på sin tur, äta med bestick etc. 

• Personalen blir ett stöd för barnen i utvecklingen av den sociala kompetensen när 

man sitter tillsammans och samtalar vid måltiden. 

 

Eleverna behöver vuxna förebilder för att utveckla: 

 

• Ett gott förhållningsätt till olika maträtter. 

• Ett bra måltidsklimat med god samtalston och språkutveckling. 

• Att måltiden är en viktig del av elevens skoldag. 

 
 

Skatteverkets definition av pedagogisk måltid 

Förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, 

förskola och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att personalen har 

tillsynsansvar vid måltiden eller motsvarande ansvar för barn/elever under skolmåltider 

och andra s.k. pedagogiska måltider. 

 

Nyckeltal 

Genom dessa nyckeltal gör varje enhet en fördelning av uppdraget pedagogisk måltid. 

Nyckeltalet beräknas utifrån antalet schemalagda barn, se kostnadsnivåer nedan. 

 

Förskola   Avgiftsfritt. 

Förskoleklass   1 vuxen upp till 10 barn äter avgiftsfritt. 

Skola; 1-6  1 vuxen upp till 15 barn äter avgiftsfritt. 

Fritidshem   1 vuxen upp till 15 barn äter avgiftsfritt. 

Särskola  Rektor beslutar om måltidsorganisationen utifrån behov. 

 

Rektor har möjlighet att göra avsteg från ovanstående nyckeltal utifrån särskilda behov, 

dessa avsteg skall vara tidsbestämda.  

 

För frukost och mellanmål gäller samma nyckeltal i förskola och fritidshem som för 

lunchen.  

 

Kostnadsnivåer 

Följande kostnadsnivåer enligt 2018 års taxa 
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3.2 Riktlinjer för pedagogisk lunch i skolrestaurangen 7-9 samt 

grundsärskolan 7-9 Tranemo kommun. 

 

Syfte  

Främja en god måltidsmiljö för eleverna på skolan. Ge möjlighet till en naturlig social 

interaktion mellan vuxna och ungdomar.  

Alla elever ska ges möjlighet att äta sin lunch i en lugn och trygg miljö, vilket är en 

förutsättning för att de ska komma till skolrestaurangen och äta lunch. Detta möjliggörs 

genom att det finns vuxna som sitter och äter tillsammans med ungdomarna. 

Mötet mellan vuxna och elever i skolrestaurangen skapar goda relationer dem emellan 

vilket gynnar skolans psykosociala miljö som helhet. 

 

Definition  

Pedagogisk lunch på 7-9 innebär att personalen sitter vid samma bord som eleverna. 

Maximalt två vuxna kan sitta tillsammans. Personalen skall äta den mat som serveras och 

ha tillsynsansvar. Detta innebär att personalen kan äta subventionerad lunch. 

Pedagogisk lunch skall ske enligt det som anges som pedagogisk måltid av Skatteverket, 

se nedan. 

 

Vem kan äta pedagogisk lunch? 

All personal inom skolan skall verka för att eleverna når skolans mål. All personal inom 

lärandesektionen kan äta pedagogisk lunch utifrån Skatteverkets definition av 

pedagogisk måltid, se nedan.  

 

Skatteverkets definition av pedagogisk måltid 

Förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, 

förskola och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att personalen har 

tillsynsansvar vid måltiden eller motsvarande ansvar för barn/elever under skolmåltider 

och andra s.k. pedagogiska måltider. 

 

Kostnadsnivåer  

Följande kostnadsnivåer enligt 2018 års taxa 

 

 


