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s t y r e l s e m e d l e m

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

Smaklig måltid? 
N i k l as  r a p o

"Alla tycks ha en stark  
åsikt om skollunchen."

Jag inledde min skolgång mitt under djupaste 
laman. Jag har dock inget minne om att maten 
skulle ha varit särskilt dålig då heller. Också då 

fick man det finska skolkökets evergreens: morotsra-
sp med ananas, spenatplättar (i Vasa med äggsås och 
potatis), skinkfrestelse, hönsfrikassé och gröt. Ärt-
soppa serverades endast på torsdagar och om man 
fick mandeln i julgröten så fick man en mandarin. 
Efter att man kramade köksan Maire. Då serverades 
man också maträtter som jag som yrkesverksam lä-
rare aldrig fått i en skolmatsal. Leverlåda, renskav, 
blodplättar och lapskojs var inte bara ofta före-
kommande utan också som jag minns det populära 
maträtter. Jag kan ju ha fel. Själv var jag redan då en 
allätare så allt slank ner. Jag har alltid tyckt att skol-
lunchen är bättre än sitt rykte. Inget man lyxar till 
det med på lördagkväll, men ok.

Enligt Hälsa i skolan 2021 så äter 58,7% av barnen 
i åk 8 och 9 i min hemkommun skollunch dagligen. 
Många i personalen äter medhavd lunch. Jag hör ofta 
klagomål om maten. Maten är oaptitlig, smakar illa, 
smakar ingenting, ger en gas, är vegetarisk och så vi-
dare. Alla tycks ha en ganska stark åsikt om skollun-
chen. Frågar man husmor så är den populäraste mat-
rätten spenatplättar (i Borgå serverad med en sorts 
salladsbuffé). Så lär det alltid ha varit. Också i övrigt 
är halvfabrikat uppskattade. Fisk äter barnen sämre 
och heter något ”vege-” så är det ofta s*it. 

Senaste stora inbesparing i min hemstad gick 
hårt åt skolbespisningen och ledde till att man bör-
jade servera ”vuokaruoka” i princip alltid då det inte 
erbjuds soppa. All mat ser egentligen helt lika ut 
och det kan ibland vara svårt att veta vad man blir 
serverad. Det mjuka brödet drogs in och alla andra 
guldkanter i vardagen minimerades eller avskaffa-
des helt. Lokalpolitikerna har sedermera medgett att 
man inte borde ha sparat just här – ”det är mänskligt 
att fela, sori”. 

Visst förstår man att utbildningen är stor utgift 
för kommunerna och att det då ofta är enkelt att 

spara just där. Skollunchen är ändå mera än en del i 
den nationella självbilden tillsammans med LO1906, 
vinterkriget och mammalådan. För en del elever är 
skollunchen den enda ordentliga dagliga måltiden. 
För alla är den ett behövligt näringsintag för att orka 
igenom en hel skoldag. En viktig del av systemet allt-
så, och inget som man kan spara i utan att det också 
har en inverkan på klassrumssituationen. Kex, nud-
lar och energidricka är dålig vägkost på lärstigen.

I övrigt verkar det nu gå mot bättre tider vad gäl-
ler coronapandemin. Igen. Man vågar blicka fram 
mot våren med en gnutta optimism. Igen. Det bety-
der att du kan plocka fram kalendern och pricka in 
några datum. FLSH ordnar vårdagar i Helsingfors 
23–24 april och sommarkurs 7 juni. Också den i Hel-
singfors. Här ska du nog få träffa livslevande kolle-
ger igen! Dessutom så kan det vara bra att notera att 
våra danska kolleger bjudit in till Det Nordiske His-
torielærerseminar 2–5 augusti 2022. Också det blir 
garanterat dejligt. ▪


