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De är bra att de vuxna äter med eleverna på skolan och skolans ledning uppmanar 
alla som har möjlighet att äta pedagogisk lunch. Då blir det lugnare i matsalen och 
ger oss vuxna möjlighet att stärka relationerna med eleverna. Ju fler vi är som har 
goda relationer med eleverna, desto fler kan möta och kanske lättare hantera elever 
som är i affekt. Särskilt viktigt är det att vi bättre lär känna de elever som behöver 
extra stöd i att uppföra sig på ett positivt sätt.  

Pedagogisk lunch är inte rast utan arbetstid. Uppgiften är att ha koll på ordningen i 
matsalen, att man ingriper om man behöver men också att främja en lugn och god 
miljö i matsalen genom att prata med de elever man äter tillsammans med. 

Alla har rätt till en rast på minst 30 minuter varje dag. Den ska kunna tas ut så att 
man inte arbetar mer än 5 timmar sammanhängande och under rasten ska man helt 
kunna lämna sina uppgifter för att ha egen tid. Rasten ingår inte i arbetstiden. Peda-
goger som väljer att inte äta pedagogisk lunch är fortfarande matsalsvärd som en 
del av sin arbetstid. Alla som inte äter pedagogisk lunch gör äter på sin rast. 

Så långt det är möjligt sitter vi inte fler vuxna vid samma bord, utan sprider ut oss 
bland eleverna. Ibland kan vuxna behöva sitta tillsammans i matsalen för att prata 
om något akut som har hänt, men detta ska höra till undantagen. När de vuxna inte 
äter samtidigt som eleverna, till exempel vid studiedagar, kan man förstås sitta som 
man vill.  

Matvanor grundläggs i en tidig ålder och vid lunchen (och även andra pedagogiska 
måltider) är det viktigt att vi vuxna är bra förebilder när vi äter med eleverna ge-
nom att till exempel  

• äta all mat som serveras  

• smaka på nya rätter med en positiv inställning  

• visa vad en balanserad måltid är enligt tallriksmodellen  

• inte utrycka sig negativt om maten inför eleverna  

• Vi använder inte mobilerna under den pedagogiska lunchen 

Den som äter pedagogisk lunch med eleverna betalar en månadskostnad på ca 300 
kronor per månad (varierar något beroende på antal dagar i månaden) och betalas 
via ett avdrag på lönen. 

För den som väljer att inte äta pedagogisk lunch är priset 35 kronor per måltid, man 
kontaktar då Johanna på expeditionen som ser till att denna kostnad dras av från 
lönen.  
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