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En lägesrapport om kostenhetens arbete med matsvinn.

Alla kök inom kostenheten mäter vid fyra tillfällen per termin hur mycket mat som kastas i köket och vid
serveringen. Vid varje tillfälle mäter man svinnet i fem dagar och fyller i ett Excel ark det antal liter som kastas
per dag. Det räknas sedan om till portioner. Det är ett omständigt arbete och lätt att det blir fel när det ska
räknas ihop.
Med Plate Waste Tracker uppmärksammas matsvinnet på ett helt annat sätt. Arbetet med att mäta och räkna
ut svinnet blir mycket lättare och både elever och personal blir mer medvetna om hur mycket mat som kastas.

Så här går det till: När eleverna har avslutat sin måltid skrapar de ner matresterna i kärlet som står på vågen.
Skärmen visar vikten på det som eleven har slängt. De som har en helt tom tallrik får trycka på en grön knapp
och får tummen upp av figuren på skärmen. All data sparas och kan skrivas ut i olika rapporter.
Det finns också en våg för köket där matrester som blivit över vid servering och produktion kastas och vägs.
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Kyrkskolan var först att få prova matsvinns vågen. De har haft en våg i matsalen och en våg i köket sedan
skolstarten. Så här har det gått:
Det som har varit positivt
Kökspersonalen var mycket intresserad av att använda vågen. Det gick lättare att mäta svinnet och man ser på
en gång hur mycket som kastas och det går att få fram vad det motsvarar i pengar.
Eleverna blev mycket engagerade och ingen ville egentligen slänga mat utan alla ville äta upp så att de fick
trycka på gröna knappen för att få tummen upp. När det var apelsinklyftor med skal blev den stora frågan –
måste vi äta upp skalet för att få trycka på gröna knappen? Men de kunde vara lugna, bara ätbara matrester
räknas.

Åsa Eriksson skrapar ner matrester.
Svårigheter
Uppkopplingen på nätet fungerade inte ordentligt. Alla uppgifter gick inte att se på skärmen. Mest problem var
det med vågen i köket. Flera dagar fungerade inte någon av vågarna. It avdelningen försökte lösa problemet
men det fungerade inte fullt ut.

På vågen i köket vägs mat som blivit över och som inte kan
Användas.

Så här går vi vidare
De båda vågarna ska flyttas till en större skola. It avdelningen ska förbereda så att inkopplingen går så smidigt
som möjligt. Det måste fungera fullt ut nu. Innan vågen installeras ska det som slängs i matsalen vägas och
registreras. Det ska sedan jämföras med det som kastas när vågen är på plats.
På Kyrkskolan kommer kökspersonalen att väga resterna som kastas i matsalen och det ska jämföras med det
resultat som har registrerats under prövotiden med Plate Waste tracker.
Monika Larsson Kostekonom

