
➠ Hur har skolmåltiderna utvecklats de senaste åren och vad finns  
 kvar att göra?

➠ Så skapar vi ett lyckat samarbete mellan skolrestaurang och skola

➠ Satsning på ekologiska livsmedel – hur kan du nå målen att tillaga  
 mer ekologiskt?

➠ Ekonomi – så kan du uppnå en hög måltidskvalitet trots begränsad  
 budget

➠ Kompetensförsörjning – så blir skolköket en attraktiv arbetsplats
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Skolmåltid 2019

Datum och plats: 25–26  mars 2019, Stockholm

KONFERENSENS TALARE 

Eva Fröman & Mimi Dekker,  
Ekomatscentrum

Emma Patterson,  
nutritionist, Karolinska 
Institutet

Inger Stiltjestrand 
Svensson, vd/konsult 
i måltidsutveckling, 
DiningDevelopment AB

Anna Löfgren Adén, 
kock och miljö-
utvecklare

Maria Helmersson, 
verksamhetsledare för 
Måltid Sverige, RISE

Åsa Dyberg, arkitekt, 
Dysign AB

Johan Andersson,  
kostchef, krögare och 
föreläsare



Varmt välkommen till Skolmåltid 2019!

Vi bjuder in till en tvådagarskonferens för dig som arbetar med mat och måltider inom skolan. 
Du erhåller kunskap om hur du kan bygga en skolmatsverksamhet med hög måltidskvalitet 
där elevernas hälsa och välmående är i fokus. Vi tittar även närmare på ekonomiska förutsätt-
ningar och hur du kan möta nya krav med hänsyn till en begränsad budget. Du fördjupar dig 
i ämnen som exempelvis ekologisk matlagning, matsvinn och måltidsmiljö och kommer dess-
utom öka din kunskap om hur skolköket kan användas som en pedagogisk resurs. Utöver det 
kommer du lära dig mer om rekrytering av personal, kompetensförsörjning och hur skolköket 
blir en attraktiv arbetsplats. Du tar del av den senaste forskningen inom skolmat och lär dig 
mer om hur vi kritiskt kan ta till oss ny kunskap om matvanor och trender.  

Under konferensen kommer vi bl.a. lyssna till:

➠ Emma Patterson, nutritionist, Karolinska Institutet, Institution för folkhälsovetenskap, ger 
en överblick över den senaste forskningen inom skolmat och dess utveckling under de senaste 
åren. Emma ger dig vägledning i hur du kritiskt kan ta till dig ny vetenskaplig kunskap om 
nya matvanor och trender och hur den kan användas för att skapa en högkvalitativ skolmats-
verksamhet. 

➠ Johan Andersson, kostchef, krögare och föreläsare. Han arbetar för närvarande med att skapa 
en plattform för Jämtland/Härjedalens offentliga måltider. Under sina två föreläsningar kom-
mer han att dela med sig av sina erfarenheter av både med- och motgångar. Du lär dig mer om 
hur ett lyckat samarbete mellan skola och kök kan läggas upp och erhåller tips om hur du får 
med dig skolledarna. Johan kommer utöver det ge dig råd och verktyg för hur ni i ert skolkök 
kan utveckla marknadsföringen och kommunikationen gentemot gästerna och föräldrarna.  

➠ Inger Stiltjestrand Svensson, vd/konsult i måltidsutveckling, DiningDevelopment AB kom-
mer under sin föreläsning öka din kunskap om hur vi trots begränsad budget kan uppnå en 
hög måltidskvalitet. Inger kommer med sin mångåriga erfarenhet inom offentlig måltidssektor 
ge dig råd om hur ni i er verksamhet och kommun kan synliggöra besparingsmöjligheter och 
prioritera investeringar. 

➠ Anna Löfgren Adén, kock och miljöutvecklare. Har under många år arbetat med och enga-
gerat sig i frågor kring hållbarhet och minskat svinn. Hon kommer dela med sig av konkreta  
arbetssätt och rutiner för hur du kan minska matsvinnet i ditt skolkök. Anna kommer också 
presentera olika goda exempel och berättar hur skolrestaurangen på Backaskolan lagar mat på 
räddade råvaror som annars hade slängts av leverantören..

Boka upp dig på en trevlig kvällsmiddag på Eriks Gondolen med panoramautsikt över 
Stockholm. I en trevlig miljö får du möjlighet att mingla och skapa kontakter med kol-
legor i branschen från hela Sverige. Pris mat (exkl. dryck): 697 kr exkl. moms.

Vårt mål med konferensen är att du ska uppdatera dig med det senaste inom skolmatsverk-
samheten. Du ska få en inblick i aktuella trender och arbetssätt för att kunna utveckla din 
verksamhet och skapa en hög måltidskvalitet enligt nya krav och ny lagstiftning. 

Programmet är utformat för dig som arbetar i en ledande befattning med mat och måltider 
inom skolan, som skolkock eller skolköksbiträde.

Försäkra dig om en plats redan i dag! Gå in på vår hemsida www.kompetensteamet.se   
eller ring in din anmälan på telefonnummer 08-410 281 50.

Varmt välkommen till konferensen!

Bästa hälsningar, 

Charleen Fichtner 
Utbildningsansvarig 
Kompetensteamet



Dag 1, 25 mars

09.10  Registrering med kaffe och smörgås 

09.30  Kompetensteamet inleder konferensen 

09.40  Vägen till ännu bättre skolmåltider – ta del av den senaste forskningen!
	 	 •	 Hur	har	skolmåltiderna	utvecklats	de	senaste	åren	och	vad	finns	kvar	att	göra?
	 	 •	 Hur	kan	vi	få	till	ett	bättre	samarbete	mellan	de	olika	yrkesrollerna	för	att	säkerställa	god		
	 	 	 kvalitet	i	skolrestaurangerna?
	 	 •	 Hur	kan	du	kritiskt	ta	till	dig	ny	kunskap	om	nya	matvanor	och	trender?
Emma Patterson, nutritionist, Karolinska Institutet, Institution för folkhälsovetenskap. Emma har ett 
stort intresse för folkhälsa, barn och ungas matvanor och hållbara matvanor. Hon har både arbetat 
med och forskat om vad skolan kan göra för att förbättra måltidens kvalitet.

Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus (20 min) 

11.30  Lunch 

12.30  Satsning på ekologiska livsmedel – hur kan du tillaga mer ekologiska  
  måltider i skolköket?
	 	 •	 Vad	är	hållbara	matval?	Ekologiskt,	säsong,	klimatsmart	och	närproducerat	 
   – lär dig mer om begreppen
	 	 •	 Ekologiskt	kostar	ofta	mer	–	hur	får	du	ekonomi	i	ekologi?
	 	 •	 Öppen	diskussion	under	föreläsningen:	Vad	är	bra	och	dåligt	med	hel-	och	halvfabrikat?
Eva Fröman och Mimi Dekker arbetar båda för Ekomatcentrum. Eva är hortonom och Mimi är civil-
ekonom med en master i folkhälsa. Ekologisk och klimatsmart mat i restaurang & storhushåll, särskilt 
i offentliga storkök, är deras specialitet. Syftet med Ekomatcentrums verksamhet är att öka intresset 
för och efterfrågan av hållbara, klimatsmarta och ekologiska livsmedel i livsmedelskedjans alla led.

13.45  Paus med kaffebuffé 

14.05  Ekonomi – hur kan du trots begränsad budget uppnå en hög måltidskvalitet?
	 	 •	 Hur	erbjuder	du	kvalitativa	måltidslösningar	i	skolan	som	möter	krav	och	lagstiftning	inom		
	 	 	 aktuell	budget	och	inom	ekonomiska	ramar?
	 	 •	 Hur	kan	du	synliggöra	besparingsmöjligheter	och	prioritera	investeringar?
	 	 •	 Hur	kan	du	prissätta	portioner	i	tillagningsköken?	Vilka	möjligheter	ges	att	jämföra	mål-	
	 	 	 tidskostnader	och	hur	görs	detta?
Inger Stiltjestrand Svensson, vd/konsult i måltidsutveckling, DiningDevelopment AB. Hon har 30 års 
erfarenhet från nationellt arbete inom foodservice och storhushållsmarknaden, varav 16 år i Dining-
Development AB med konsulterande verksamhet och uppdrag för aktörer inom offentlig och privat 
sektor. 

15.20  Bensträckare (10 min) 

15.30  Måltidsmiljö – hur kan du utveckla måltidsmiljön i skolrestaurangen?
	 	 •	 Vilken	roll	spelar	måltidsmiljön	för	barnens	utveckling	i	skolan?
	 	 •	 Hur	kan	du	skapa	en	stressfri	och	bra	matupplevelse	för	samtliga	elever?
	 	 •	 Eleverna	är	våra	gäster	–	hur	kan	du	applicera	restaurangfilosofin	i	skolmatsalen?
Åsa Dyberg Janson, arkitekt med egen verksamhet sedan 18 år. Hennes huvudområden är inredning, 
utställning och styling. Åsa är väldigt matintresserad och har lång erfarenhet av arbete med inredning 
på bl.a. restauranger och i matsalar. Hon har ritat en rad skolrestauranger och arbetar för kunder som 
bl.a. IKEA och Ballingslöv.

16. 50  Dagen avslutas 

19.00  Varmt välkommen att delta i en gemensam middag på Eriks Gondolen!  
  (Anmälan sker separat)
Passa på att umgås med kollegor i branschen under trevliga och smakrika former.  
Pris mat (exkl. dryck): 697 kr exkl. moms.



Dag 2, 26 mars

08.00   Slät kopp kaffe

08.30  Hur kan vi skapa ett välfungerande samarbete mellan skola och kök  
  som gynnar alla?  
	 	 •	 Hur	kan	vi	använda	skolrestaurangen	som	en	pedagogisk	resurs	och	dessutom	 
	 	 	 minska	svinnet?
	 	 •	 Hur	kan	vi	schemalägga	lunchen	och	hur	får	vi	med	oss	skolledarna?	Ta	del	av	konkreta	tips
Johan Andersson, kostchef, krögare, föreläsare och delaktig i Grythyttans utbildning för måltidsekolo-
ger sedan många år. De senaste fyra åren har Johan arbetat med Sveriges första regionala plattform för 
offentlig gastronomi i Jämtland/Härjedalen som möjliggör ett strategiskt samarbete kring utbildningar 
och inspiration. Målet är näringsriktiga måltider med stor måltidsglädje och ett pedagogiskt helhets-
tänk med nära samarbete med både vård och skola.

09.50  Kaffepaus med smörgås 

10.10  Hur kan du utveckla kommunikationen med såväl matgästerna som med  
  föräldrarna till eleverna?
	 	 •	 Hur	marknadsför	vi	oss?	Hur	visar	vi	våra	gäster	att	vi	lagar	god	mat	från	grunden?
	 	 •	 Hur	kan	du	vara	mer	tillgänglig	för	matgästerna	för	att	ge	eleverna	utrymme	att	prata	 
	 	 	 om	maten?
	 	 •	 Med	vilka	verktyg	kan	du	utveckla	kommunikationen	gentemot	matgäster	och	föräldrar?
Johan Andersson fortsätter. 

11.30  Lunch 

12.30  Minimera matsvinnet – hur lyckas du i skolköket?
	 	 •	 Vilka	arbetssätt	och	rutiner	kan	du	följa	för	att	använda	resurserna	bättre	och	därigenom		
	 	 	 minska	matsvinnet	i	köket?	
	 	 •	 Hur	kan	du	tänka	och	planera	kring	råvaror,	inköp	och	menyplanering	för	minimerat	 
	 	 	 matsvinn?
	 	 •	 Ta	del	av	goda	exempel	från	Härryda	kommun
Anna Löfgren Adén, miljöutvecklare vid måltidsservice Härryda kommun med ansvar för minskat 
svinn och hållbarhetsfrågor för den offentliga måltiden sedan 2005. Hon är kock i grunden med lång 
erfarenhet	från	bl.a.	krog	och	skolkök.	Anna	har	en	fil.kand.	i	restaurang	och	måltidskunskap	samt	en	
restauranglärarexamen	År	2001	var	hon	semifinalist	i	Årets	kock	och	samma	år	vann	hon	titeln	Årets	
kvinnliga kock.

14.00  Paus med kaffebuffé 

14.20   Hur säkerställer du att kompetent personal vill arbeta i skolköken i framtiden? 
	 	 •	 Hur	ser	det	framtida	behovet	ut	av	personal	inom	offentliga	måltider?	
	 	 •	 Är	arbete	med	strategisk	kompetensförsörjning	ett	sätt	att	vara	en	attraktiv	arbetsplats?	
	 	 •	 Erfarenheter	från	Future	Kitchen	–	rekrytering	av	nyanlända	till	kök	
	 	 •	 Erhåll	tips	och	råd	för	att	underlätta	rekrytering
Maria Helmersson, verksamhetsledare för Måltid Sverige – en nationell arena för den offentliga 
måltiden. Hon håller ihop projekt och uppdrag inom RISE Jordbruk och livsmedel med koppling till 
måltider inom vård, skola och omsorg. Maria har tidigare arbetat med måltider inom offentlig sektor, 
både som chef och utvecklare inom Region Skåne samt som kostchef i Bjuvs kommun.

15.50  Dagen avslutas



ANMÄLAN

www.kompetensteamet.se

info@kompetensteamet.se 

08-410 281 50

PRAKTISK INFORMATION

Skolmåltid 2019

➠ Datum: 25–26 mars 2019

➠ Pris: 5 480 kr. I priset ingår lunch, förfriskningar och  
 dokumentationsmaterial. Moms tillkommer.

➠ Pris för konferens & middag på Eriks Gondolen: 6 177 kr. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!
Gäller personer från samma arbetsplats vid samtidig anmälan och går inte att  
kombinera med andra erbjudanden. Gäller ej middag på Eriks Gondolen.

➠ Plats: Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm.

➠ Bekräftelse: Anmälningsbekräftelse sänds efter mottagen anmälan.

Avbokningsregler & förbehåll

Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega.  
För fullständiga avbokningsregler, se www.kompetensteamet.se.

Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens 
vid extraordinära händelser.



© Kompetensteamet Stockholm AB | www.kompetensteamet.se | Konferensnummer: 1318

Mottagare:

Avsändare/returadress:
Kompetensteamet Stockholm AB
Box 3096
103 61 Stockholm 

B-Post • Port Payé Sverige
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Vill du vara utställare?

Ta chansen att visa upp dina produkter och profilera ditt företag.

Missa inte detta unika tillfälle att etablera nya kontakter och stärka Er 

ställning på marknaden.

Antal utställarplatser är begränsat så boka din yta redan idag!

För ytterligare information och priser kontakta oss på 

info@kompetensteamet.se eller 08-410 281 50.

Kompetensteamet är ett konferens- och utbildningsföretag som sedan starten 2009 har 
tagit fram konferenser genom att alltid utgå från målgruppens behov och efterfrågan. 
På så sätt vet vi att konferenserna alltid behandlar de ämnen och frågeställningar som är 
aktuella och som präglar målgruppens yrkesvardag och dess utmaningar. 

Vår ambition är att alltid ha de bästa talarna på plats för att förmedla det senaste inom 
respektive område, både vad gäller forskning och praktik.


