Måltidsservice_ elevenkät 2017
Vilken skola går du på?
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Jag går i/på
Antal

Andel

A

Almtunaskolan

65

2,8%

B

Almunge skola

0

0,0%

C

Bellmanskolan

0

0,0%

D

Bergaskolan

53

2,3%

E

Björklinge skola

114

5,0%

F

Björkvallsskolan

51

2,2%

G

Bälinge skola

61

2,7%

H

Börje skola

0

0,0%

I

Danmarks skola

24

1,1%

J

Domarringens skola

178

7,8%

K

Eriksbergsskolan

2

0,1%

L

Eriksskolan

46

2,0%

M

Flogstaskolan

0

0,0%

N

Fredrika Bremerskolan

70

3,1%

O

Funbo skola

35

1,5%

P

Gamla Uppsala skola

0

0,0%

Q

Gottsundaskolan

65

2,8%

R

Gränbyskolan

89

3,9%

S

Gåvsta skola

57

2,5%

T

Hågadalsskolan

73

3,2%

U

Johannesbäcksskolan

47

2,1%

V

Järlåsa skola

0

0,0%

W

Knutby skola

0

0,0%

X

Kvarngärdesskolan

0

0,0%

Y

Lilla Valsätra

40

1,8%

Z

Länna skola

0

0,0%

a

Malmaskolan

46

2,0%

b

Nannaskolan

1

0,0%

c

Nåntunaskolan

56

2,5%

d

Palmbladsskolan

69

3,0%

e

Pluggparadiset

79

3,5%

f

Ramsta skola

25

1,1%

g

Skuttunge skola

1

0,0%

h

Skyttorps skola

0

0,0%

i

Stavby skola

29

1,3%

j

Stordammens skola

2

0,1%

k

Storvretaskolan

103

4,5%

l

Sunnerstaskolan

0

0,0%

76

3,3%

m

Sverkerskolan
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n

Tiundaskolan

62

2,7%

o

Tunabergsskolan

44

1,9%

p

Tuna skola

15

0,7%

q

Uppsävjaskolan

83

3,6%

r

Vaksalaskolan

0

0,0%

s

Valsätraskolan

110

4,8%

t

Vattholmaskolan

0

0,0%

u

Von Bahrs skola

45

2,0%

v

Vänge skola

40

1,8%

w

Västra Stenhagenskolan

82

3,6%

x

Växthusets skola

0

0,0%

y

Ångelstaskolan

99

4,3%

z

Årstaskolan

72

3,2%

A

Ärentunaskolan

35

1,5%

B

Östra Stenhagenskolan

34

1,5%

C

Annan

3

0,1%

Respondenter

2 281

Jag är:

Antal

Andel

A

Tjej

1 085

45,9%

B

Kille

1 202

50,8%

C

Annat

34

1,4%

D

Vill inte uppge kön

43

1,8%

Respondenter
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Jag går i klass:

Antal

Andel

A

2

905

38,2%

B

5

964

40,7%

C

8

502

21,2%

Respondenter

2 371

Medel

1,83

σ

0,75

Jag äter i skolrestaurangen varje dag:

A

Ja

B

Nej

Respondenter

Antal

Andel

2 015

85,2%

349

14,8%

2 364

Äter du specialmat?

A

Ja

B

Nej

Respondenter
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Andel

298

12,8%

2 034

87,2%

2 332
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Om du äter specialmat, får du bra specialmat?
Om inte, varför inte?
Antal

Andel

A

Ja

314

35,6%

B

Nej

569

64,4%

Respondenter

883

Kommentarer, se sidan 9

Markera dina värden.
Tycker du skolmaten är god?
Antal

Andel

A

Ja alltid

250

10,7%

B

Oftast

846

36,1%

C

Ibland

1 075

45,9%

D

Nej aldrig

172

7,3%

Respondenter

2 343

Hittar du alltid mat du tycker om?
Antal

Andel

A

Ja alltid

398

17,1%

B

Oftast

774

33,2%

C

Ibland

970

41,6%

D

Nej aldrig

192

8,2%

Respondenter

2 334
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Är den varma maten tillräckligt varm?
Antal

Andel

A

Ja alltid

955

41,0%

B

Oftast

765

32,8%

C

Ibland

445

19,1%

D

Nej aldrig

165

7,1%

Respondenter

2 330

Är mjölk och vatten tillräckligt kallt?
Antal

Andel

1 311

56,4%

A

Ja alltid

B

Oftast

510

21,9%

C

Ibland

311

13,4%

D

Nej aldrig

192

8,3%

Respondenter

2 324

Är du nöjd med salladsbuffén?
Om inte, vad kan bli bättre?
Antal

Andel

A

Ja alltid

729

31,3%

B

Oftast

793

34,1%

C

Ibland

566

24,3%

D

Nej aldrig

238

10,2%

Respondenter

2 326

Kommentarer, se sidan 18
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Är du mätt när du lämnar skolrestaurangen?
Om inte, varför inte?
Antal

Andel

A

Ja alltid

704

30,3%

B

Oftast

822

35,4%

C

Ibland

602

25,9%

D

Nej aldrig

196

8,4%

Respondenter

2 324

Kommentarer, se sidan 40

Markera dina värden.
Är du nöjd med bemötandet från personalen i skolrestaurangen?
Antal

Andel

1 236

53,1%

A

Ja alltid

B

Oftast

625

26,8%

C

Ibland

311

13,4%

D

Nej aldrig

156

6,7%

Respondenter

2 328

Får du den hjälp du behöver av personalen i skolrestaurangen?
Antal

Andel

1 277

55,2%

A

Ja alltid

B

Oftast

546

23,6%

C

Ibland

293

12,7%

D

Nej aldrig

198

8,6%

Respondenter

2 314
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Markera dina värden.
Är du nöjd med ljudnivån i skolrestaurangen?
Antal

Andel

A

Ja alltid

365

15,9%

B

Oftast

746

32,4%

C

Ibland

818

35,6%

D

Nej aldrig

370

16,1%

Respondenter

2 299

Är det rent och snyggt i skolrestaurangen?
Antal

Andel

A

Ja alltid

435

19,0%

B

Oftast

757

33,1%

C

Ibland

754

32,9%

D

Nej aldrig

343

15,0%

Respondenter

2 289

Har du tillräckligt med tid för att äta?
Antal

Andel

1 074

46,8%

A

Ja alltid

B

Oftast

640

27,9%

C

Ibland

396

17,3%

D

Nej aldrig

183

8,0%

Respondenter

2 293
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Vilket betyg vill du ge din skolrestaurang?

Antal

Andel

A

Mycket väl godkänd

504

21,9%

B

Väl godkänd

713

31,0%

C

Godkänd

740

32,2%

D

Icke godkänd

343

14,9%

Respondenter

2 300

Finns det matråd på din skola?

Antal

Andel

1 448

63,1%

A

Ja

B

Nej

271

11,8%

C

Vet ej

576

25,1%

Respondenter

2 295

Kommentarer till frågan "Om du äter specialmat, får du bra specialmat?"

vet inte
Äter inte specualmat
Ja det tycker jag. men vill ha n nuggets på fredag istället för på tisdag.
Jag äter inte skolmat
Äter inte
Jag får inte specialmat
Goddag.
Jag vet inte vad det är för någon mat
ÄTER INTE SPECIALL MAT
äter inte specialmat
Jag tycker det är ganska "vuxenmat" alltså att det är sån mat som vuxna brukar äta som tex pumparöra, linsgryta m.m
Jag äter vegetarisk mat, och det brukar antingen smaka dåligt eller vara väldigt protein/näringsfattig.

PLANSURVEY

Måltidsservice_ elevenkät 2017

Sid 9/57

Måltidsservice_ elevenkät 2017

Jag är vegetarian. Maten är enformig, det är ofta samma mat och det finns knappt några alternativ. Maten är inte särskilt proteinrik, om det
t.ex blir korvstroganoff till mat så är det vegetariska alternativet morotstroganoff (man skulle alternativ kunna använda sojakorv som
innehåller protein). Om det blir hamburgare kan det vegetariska alternativet vara soja eller qourn burgare istället dör grönsaker. Mindre
röror, och grytor istället för att göra gryta kan man typ bara ha kokta bönor.
jag är gluten intollerant och då får jag oftast också laktosfritt osv... ( en special kost till allt). Dom har också ETT slags hamburger bröd som
jag får till allt, t ex kebab och semmlor
Vegetariskt, maten är mycket enformig och det inte så varierande
Jag äter inte specialmat då jag inte har några speciella matkrav
jag tycker inte om maten i skolan den är för vegetarisk. den är inte god skolmaten.
har aldrig ätit specialmat.
det är god special mat.
Jag är vegetarian ocg eftersom det inte är huvud målet så tror jag att det vegetariska är specialkost
Jag tycker att maten ofta inte innehåller de näringsämnen man behöver under en dag. Exempelvis får jag endast äta pannkakor eller
potatisbullar utan bra näringsvärde. Jag tycker även att det vegetariska utbudet av specialkost är torftigt!
Kan äta vanlig mat
Jag äter inte specialt mat
hej
Nej För det är för fattig skola
Vet inte vad det finns för specialmat
JAG FÅR INGEN SPECIAL MAT =)
vet ej
jag äter vanlig mat fast inte när det är fisk då tar jag bara lite.
jag äter inte specialmat
jag äter inte specialmat
Jag får inte special mat
Maten är äcklig. och Smakar piss (: <33
jag får inte specialmat
det är inte något dåligt
jag äter inte specialmat så vet inte
jag äter inte specialmat.
då kan man äta maten
Jag äter inte specialmat.
Dem gör inte den maten så att den smakar som "originalmaten" alltså att det smakar som den vanliga maten.
Jag äter inte gris.
Den har blivit bättre men jag har fått fel mat två gånger men det var i årskurs sju
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Smakar inte lika bra.
För jag får alltid ta de vegetariska valet
Nej inte god mat
Jag äter inte specialmat.
jag äter laktosfri mat och oftast får jag glutenfri eller vegetarisk eller en helt annan maträtt. om dom andra får tillexempel taco fisk så får jag
en helt annan sorts fisk. jag skulle hellre vilja få samma mat bara utan den såsen som dom får.
Usch
Usch
För att det är alltid got
Vet ej
Jag äter vegetariskt och det är bra mat.
För att all mat är äcklig. T.e.x pannkakorna är äckliga och efter jag har ätit dom så mår jag jätteilla.
Äter inte
För att jag inte behöver spesialmat
Jag får både äta på special kosten och där de andra äter.
ibland ja ibland inte
för jag är inte allergisk mot nångot.
när blir det makaroner med köttbullar. jag gillar maten i skolan
jag äter inte specialmat för jag inte behöver äta specialmat
jag äter ingen specialmat
jag äter den vanliga för den andra är äsklig
Jag är laktosintolerant så det är ungefär samma mat som i "vanliga" maten
Äter inte specialmat
äter inte specialmat:)
vet ej
äter inte specialmat
vet ej.
Bara på vardagar
För jag äter inte specialmat.
Jag äter nt specialmat
Hur ska jag veta det hade du tänkt? &#128056;&#128027;&#128028;&#129422;&#129424;&#129416;
Äter inte specialmat
Jag tycker att den vegetariska maten oftast är bra.
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För jag äter inte special mat.
Äter inte special mat
För att jag inte äter specialmat
ingen kommentar. :)
jag har inte specialmat
ingen kommentar
Jag får inte specialmat.
Jag äter inte specialmat..........
jag får samma mat bara att det är laktosfri mjölk
Jag är vegetarian och vego maten är helt okej. Den består oftast av ganska torra biffar som inte smakar så mycket.
Jag äter inte special mat
Jag har fått det en gång hittills. Det var gott.
Jag är gluten så när alla andra får pannkakor får jag potatisbullar
Jag tycker att det är ganska gott
ja ganska bra men jag får inte fulkornsris och fulkorns makaroner när det är makaroner och korv äter jag bara korven.
Jag äter vegetarisk mat.
Jag äter allt förutom gress
Maten i vår skola är fan fängelsemat! Liksom vem fan blandar cornflakes med fisk enner chips med fisk?
Den är helt ok
nej jag får fisk och sånt men jag är vegetarian
det brukar typ alltid vara samma vegetarisk mat hela tiden o det har jag tröttnat på för det är alltid typ en sån här morotsröra o det är inte så
gott alls och den vegetariska rätterna räcker inte alltid så då får vi bara ta de andra och det tycker jag inte är okej för 1 vi blir inte mätta och
kan inte koncentrera oss i klassrummet så ja det är ganska dåligt fast ändå bra om ni förstår.
jag äter inte special mat
Dem ger inte så bra vegetarisk mat dem ger god kött fast inte god vegetarisk mat.
Jag brukar oftast få potatis när de andra får pasta fast jag tål och älskar pasta och då blir jag jätte ledsen. Så jag vill gärna få samma mat
som dom andra fast som jag tål.
jag tycker att den är ok men ibland är den lite blaskig.
Jag får de som jag tycker är gott
MUMS
Jag äter inte specialmat så vet inte
Jag tycker det är alldeles för mycket vegetariskt på skolan så nu när jag skriver detta har jag ont i magen&#129314; och det är något jag
skulle bli lite bättre för dem som inte är vegetarianer (vilket är många fler än dem som är det)så vegetarianerna skulle kanske kunna ha som
"specialkost" eller t.ex att det ska vara 1 rätt för vegetarianer medans det är 2 för oss andra.
är vegetariskt specialkost
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Specialmaten smakade för mig inte så najs. det smakade bajs.
det kan vara lite enformig mat, oftast någon form av kött som hamburgarkött utan bröd så det blir lite tort. jag skulle vilja ha samma mat som
alla andra fast utan det jag inte tål
Jag äter inte specialmat
Jag äter laktosfri mat
Råkade klicka på en cirkel
Tjaaaaa allihopa jag är-fläsk!!!
Jag äter vanlig mat
För jag har inte specialmat
det är bra ibland
jag äter inte specialmat. men jag kanske är laktosintolerant:)
äter inte det
Ibland är det lite rinnigt när det är grytor. Och lite dåligt med bitar(tex kebabbitar )
jag äter inte specialmat
Ibland ja men ibland så är det dåligt, som ger vegetariansk mat men jag vll ha med kött och så.
för jag inte behöver det!!!
jag är gey
Jag tycker att den är helt ok men ibland får man äckligt eller lite av det goda
Jag tycker man får förlite
Jag råkade trycka i nej, men jag äter inte specialmat och jag kunde inte klicka bort.
Ibland är det bra special mat
jag vet ej tror det har ej specialmat
vet ej för jag äter inte specialmat
ja tror det för jag äter inte specialmat
Jag äter vegetariskt i skolan, den är inte alltid jättegod men ibland är den god, jag tycker att det borde finnas godare vegetarisk mat därför
att de som äter kött får oftast god mat.
Jag får inte specialmat men den vanliga maten ar oftast god.
jag åt special mat en liten period i fyran och det gick riktigt bra.
jag behöver inte specialmat
Jag tycker nej för att jag inte äter specialmat för jag tål allt och därför vet jag inte hur specialmaten smakar.
Jag äter inte special mat men jag tror att den är god den ser iallafall god ut.
jag äter inte specialmat men ibland kan jag ta det vegitariska altenativet.
maten är god men jag tycker den inte är jätte god.
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jag äter inte specialmat
Jag äter inte special mat.
ibland får jag inte lika mat tex om dem får kebbab får jag något helt annat. Jag skulle vilja att jag fick samma mat som alla andra fast
glutenfritt. En gång fick dem andra en stor glass medan jag fick än jätte liten glass.
Jag äter inte specialmat
jag äter inte specialmat
Jag äter specialmat för att jag inte äter vanliga maten som serveras i skolan för den är äcklig.
Ibland är maten har maten jättemycket fett och ibland är den torr. Då tar jag väldigt mycket mindre mat men när det är någonting jag gillar
mycket så brukar jag kunna ta två portioner. men den mesta maten är väldigt god.
Jag tycker min special mat är bra det finns knappt någonting jag inte gillar.
Det får jag inte eftersom jag inte ens äter specialmat.
jag äter inte specialmat
jag äter inte på special mat därför klickade jag på nej
jag är inte allergisk mot nåt
äter inte specialmat
Jag äter inte specialmat
Jag har frågat om specialkost välldigt länge men har inte fått. jag gillar inte våran skola mat och har spytt förut av klumpig potatis mos t.ex.
äter inte spec mat
äter inte specialmat men jag är lite laktos men det börjar försvinna.
panera fisken med riktig panering
Jag är gluten
Den är god men oftast väldigt stark
my name jeff
Jag äter inte fläsk. Ibland tycker jag om maten, ibland inte.
Tål inte äpple och päron.

&#127828;&#127839;&#127789;&#127829;&#127790;&#127791;&#127843;&#127857;&#127832;&#127856;&#127846;&#127853;&#127851;&#127871
Jag äter inte special mat för jag behöver inte =)
Min special mat är torr och pastan är hård visa maträtter är inte varma eller färdiga den vanliga potatisen har jag flera gånger märkt att
potatisen är svart eller grön inuti sig
Jag är mjölkprotein-allergiker och jag får ofta konstig mat. När alla rätter har mjölk i sig får jag bara en rätt utan mjölk att välja på. Jag tycker
dom kan betala lite mer för min mat.
Jag äter vegetarisk mat och jag tycker inte att den smakar gott och det är ofta samma mat.
När jag var liten så spydde jag av fisk så vågar inte äta det men man måste vara alergisk vilket gör att jag inte äter någon mat vissa dagar
jag behöver inte specialmat
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Det är inte SUPER gott men inte SUPER äckligt heller.8
de är dum
Jag ätter inte speciel mat
Det är inte super gott men inte super äckligt heller
Jag är allergisk mot fisk
Ibland tycker jag inte om specialmaten, då har det varit korv.
Ibland gillar jag maten, ibland inte. När jag inte gillar maten är det oftast soppa eller något med mycket kryddor i sig.
ibland är maten god men ibland inte.
jag äter inte specialmat!
Det var rolit att svara på frågona.
ibland
har ingen aning bara äkligt
jag äter inte specialmat
Jag äter inte specialmat för jag behöver inte det.
ja äter inte specialmat
För att den vanliga skolmaten smakar blä ibland och specialmat ser väldigt mycket bättre ut
Jag äter inte specialmat för jag äter den "vanliga" maten som alla bjuds på.
för jag inte behöver. jag är inte alergisk mot något.
jag äter spesialmat
jag brukar inte äta den längre
för att jag inte behöver.
äter inte specialmat
för att jag kan äta vanlig mat
jag tycker att min mat är bra
Men de e bara pannkakor
Det suger kuk
suger
Det smakar inte bra
jag gillar inte frasigt täcke med flingor på fisk
jag äter ju inte special mat.
Beroende på vad det serveras.
ibland är den äklig och ibland är den god
ibland är den inte så himla god. Jag kan inte äta gris.
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Jag önskar att få godare fisk. Brukar få samma fisk varje vecka. Jag är gluten
äter inte special-mat men råkade trycka på nej.
Beroende på vad det är.oftast är det "mellan".för det är inte så stor skillnad eftersom jag är laktosintolerant
inte alltig men offtast
Om det brukar vara potatisbullar så brukar jag gå till vegetariskt och dom brukar vara väldigt brända
Ibland tycker jag att det är lite mycket röror.
äter inte special mat
jag tyker att vatnet jag tyker att vattnet är inte tilräkligt kallt
Både och. Gillar in chicken kebab. Gillar pannkaka
jag vet inte om det skulle va bra specialmat.
Jag tycker pizza och kabab
Jag är laktos intolerans
Det är inte gått
jag har inte spec mat
gott gott mumma
Ibland glömmer dom min special mat
Äter inte gris
Jag får inte specialmat
Ja för den som lagar min mat tar gärna emot mina önskemål.
nej jag äter inte special mat
Den är bra men inte jätte god. Jag äter vegetariskt.
jag får äta blandat bra och dålig
Jag äter inte specialmat
Äter inte specialmat
för det är inte gott
OBS! Äter ej specialmat.
OBS! Äter ej specialmat.
Det är okej.
Har ingen.
Jag äter inte special mat
Jag äter vanlig mat
Sry i not spek Sweden
Ingen speciell mat alls
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Lack walla skit gott mannen
Pakaka
Har inte haft specialmat så länge men hittills har den varit helt ok. Skulle kunna förbättras lite för den känns så konserverad.
Jag äter inte specialmat
jag tycker att de borde finnas alternativ som nästan är likadan hela tiden, t.ex. vegetariska hamburgare istället för grönsaksbiffar
Smakar skit
Man får samma sak varje dag+ det smakar skit
Maten är bra gort men det är bara själva rätten som man vill inte äta. Ibland finns det inte ens mat utan det finns kanske bara gulasch och
potatis och jag kan inte ens äta potatis
För dåligt utbud på vegetarisk mat. Torrt
För att ibland så står det att det är laktos i allt och vad ska man vafan äta då det gör min så jävla förbannad och det finns ju fan ingen bra
mat
Hej
De lagar inte
Attack katt
jag vet inte för jag är 5
Fast ibland kan mjölk och laktos alergiker inte få soppa när det är pannkakor så blir vi inte mätta. Så ibland kan det hända att special maten
inte är så bra.
ibland är det bra
ibland
Det är inte så got och i bland så äter man vara en halv macka.
jag äter ingen specialmat
äter inte specialmat
tjena skitgott
äcklig skolmat
ibland
jag får inte sås och pannkakorna smakar konstigt och är brända
specialmaten är ok fast den kan bli bätre
för att när det t.ex är typ kladdkaka så får vi mycket torrare och äckligare och vi får alltid piggelin när det blir glass.
jag får bra mat.-)
nej jag vill a chicken kebab och chicken nuggets
det suger
detcbehöver inte
äckligt af
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vill ha godare mat och mycket fräschare matsal
det är god mat
Den är lite mittimellan men ofta har jag bara en sak att välja på
för att maten är inte god
världens sämsta MAT!!!!!!!!!!!!!!!!! inte gooooooooooooooddddddddd!!!!!!
jag äter inte gris köt
maten är inte bra !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jag tycker inte om maten den är jätte äckligt.
förut var jag vegetarian men då tyckte jag inte att maten var så god i skolan.
cause i dont want it
jag äter inte grisköt
utan griskött
idk
Jag får alltid brända pannkakor.
jag äter ita gr
Jag äter inte grisköt
jag äter inte fläskkött
veg
jag ätter allt
JAG ÄTER SPECIAL MAT DIN KNÄPP JÖK

Kommentarer till frågan "Är du nöjd med salladsbuffén?"

Ta bort grönsakerna och skaffa köttbord istället
Sakerna man tar grönsakerna med mosar de. När andra elever tar, mosar de grönsakerna eller så fasnar de i det, vilket ser äckligt ut.
Fräschare varor bättre varor
Kan ha lite mer variation och blandade sallader oftare.
Skaffa Bregott med små packet
Ja, för man kan välja på mycket men vissa saker förstår jag inte ens varför man sätter fram
kanske god sallad och inte nån billig skit som smakar skit
Mera mini majs
Det finns oftast standard sakerna så det finns något att äta om man inte gillar maten...
Dåliga varor

PLANSURVEY

Måltidsservice_ elevenkät 2017

Sid 18/57

Måltidsservice_ elevenkät 2017

Äter inte sallad
Äter inte så ofta där men det ser fräscht ut.
Inte gott när man blandar grönsaker
jag tycker mer frukt som tex vattenmelon
Äter inte så mycket salladsbuffé
Äter inte sallad
mer majs
de borde vara mer enkla sallader. som skålar med bara gurka, tomat eller annat. dressingen förstör oftast salladerna och de gör att jag inte
äter de.
det är äckligt och det är
det är äckligt, har legat framme hela dagen
ta bort sallad och grönsaker som är gammalt och ta in ny och bra sallad som är mer anpassad för barn.
Kanelbulle
mera grönsaker och frukter som barn gillar.
dom kan dela på grönsakerna så man får välja vad man vill ha själv
ha lite mer varierad sallad
Ha en jävla vanlig sallad med isberg sallad tomat och gurka
tycker inte om sallad
den är skitäcklig
majsen är inte söt som den ska va!
Ibland kan det vara lite "vuxen grönskaker/ovanviga", men jag förstår att man ska prova nya grönsaker men det är offtast då inte så goda
grönsaker för mig så att jag inte äter grönsaker då.
Där är det samma som maten "vuxenmat" det är röror som inte ser eller är så goda
mer gurka
mer gurka
Det är gete got
majsen är äcklig
Lite mer olika sorters grönsaker.
Jag skulle önska mango på salladsbordet.
byt ut till dem förra ärtorna.
inte majsen
Salladen är inte fräsch
Att dem har tar bort och varierar med olika grejer ibland
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Det kan bli lite sunkigt när olika delar av salladen blandas. även utbudet i salladsbaren är enformigt.
jag vill ha större variation på salladen och mer sallad.
Ibland kan sallad från olika "behållare" blandas ihop eller så kan mat tappas ned där. Det är inte så fräscht. Ibland är det man vill ha slut när
det är dags att äta.
Mer variation. Oftast finns det bara samma sallad som dagarna innan. sen borde men intre blanda ihop de olika, de borde serveras isär så
kan de som vill och tål blanda ihop dem, till exempel borde man inte blanda ananas med sallad.
Det brukar bli kladdigt när man tar och man tycker att det är äckligt.
lite mer vanliga och färskare grönsaker skulle vara bra.
Ibland brukar det inte finnas tillräckligt med tillbehör i salladsbuffen som gör att man inte kan äta salladen eftersom det är slut. Ibland brukar
det inte heller finnas sallad som jag gillar i salladsbuffen så att det sedan leder till att man inte äter mycket och blir hungrig om det tex inte
finns mat som man gillar också.
Salladen blandas med varandra och det finns väldigt få allternativ
tycker det är ofräscht.
TYP LITE TRÅKIGA SAKER
Det ger en ett alternativ till den varma maten om man inte tycker om det som utges
mer pastasallad med kyckling
men ananas och den hära saladen med bröd i
jag vill ha stekta champinjoner
det är konstiga grönsaker
det finns 4 olika soters grönsaker det tycker jag är bra för då finns det oftas i alla fall en grönsak jag tycker om
det är bara saker jag hatar där
Alltid gurka
Mer pastasallad
det finns inte alltid goda val
Det är ofta samma saker hela tiden
Borde finnas pålägg till mackorna
Det brukar mest vara lösa grönsaker som rivna morötter eller sallad, vitkål, saltgurka m.m. Ibland finns lite andra saker såsom bönsallad
eller såser/röror. Det är oftast tillräckligt för mig,men om det fanns lite mer varierade och genomtänkta sallader så skulle jag nog ta mer
sallad.
Det händer ibland att grönsakerna är gamla eller har ståttute längre perioder.
Lite mer variation
ibland har vissa grönsaker tagit slut.
Det är oftast bra
Det finns typ bara pizzasallad
Det är alltid samma äckliga saker
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Morötterna har varit dåliga några ggr så pass att de var mjuka och smakade riktigt äckligt
Helt ok
jag är inte så förtjust i salad
jag brukar inte äta från salladsbuffen
hej
hello
Det finns inte det ”vanliga” så ofta, t.ex. gurka eller tomat
Mer enkla grönsaker, typ bara gurka eller bara majs eller bara tomat, inte massa röror. Sen även pasta
Det som ska finnas fins inte
För att dom blandar ihop Sallad med andra äckliga saker och såser
Det finns aldrig någon bra sallad antingen är det äckliga röror eller blandningar det ska alltså finnas all möjlig sallad som man själv kan
blanda.
Ha inte en massa blandningar med sås eller vinäger i.
Mer frukt och andra mjuka bröd.
Inland finns det inte något gott
Det finns knte alltid salladsbuffé
Kall pasta
Dom säger att dom alltid ska ha pastasallad osv men ända gångerna vi får det är när vi har ätit pasta någon dag tidigare så den är gammal
Ibland ligger det mat i fel låda.
Att ha lite mer "barn mat" mer anpassat för barn
Ibland ligger mat i fel låda.
ha mera gurka och annanas!
den är god ibland
mer morötter tack.
Finns inte så mycket på salladsbuffén
Jag gillar hummusen:)
den är väldigt liten
jag önska vi fik mer feta ost
jag vill ha mer ananas
Jag gillar inte ens salladsbuffé....
jag vill ha melon
mer morötter i salladsbuffen
morötter alla dar i veckan
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mer annanas
det ska vara ananas oftare
ja men allt är inte min favorit salad
Nästan alltid
Gillar inte sallad
Gillar inte hopblandade grönsaker
jag äter aldrig från salladsbuffen
maten är oftast god men ibland på salladsbuffén känns det som att salladerna är för mest vuxna det skulle behöva vara lite barnsligare.
lunchen är god men jag vill att det ska vara hamburgare eller spaghetti med köttfärssås oftare för att vi nästan aldrig får det.
Jag vill att det alltid ska finnas morötter på salladsbuffén. Men annars så är finns det alltid det jag vill ha från salladsbuffén.
Det är nästan alltid bra och vi har mycket att välja på men det är inte alla gånger man hittar något man gillar. Men jag vet inte hur man ska
göra för att det ska bli bättre.
jag tycker att salladsbuffén är jättegod och inget behöver ändras
det är som en restaurang
Det finns inte alltid sådant jag gillar, t.ex. morötter och majs.
Ibland hittar jag bara en sorts sallad/grönsak som jag tycker om.
Mer "vanliga" grönsaker, inte bara massa röror och sallader med olika kryddor.
de har typ, hur ska man säga ``vuxen grönsaker`` men klart de finns typ gurka osv men inte så mkt, men annars är det bra
lite godare för barn och fråga vad det vill ha
dom kanske kan få lite mera valmöjligheter
De har grejer som inte passar barn och deras smaklökar ibland.
Lite mer variation
Det finns inte så mycket att välja på. Man kan lägga till mer som tex skivade morötter och minimajs varje dag.
Äter ej så...
Det finns många alternativ
Smakar skit.
Mer grönsaker ibland finns det inte ens gurka och tomat
För mycket sallad, för lite kött!
för att det typ är någon jävla blandning med oliver och majs
Har vi salladsbuffe????
Det är ingen salladsbuffé, det är oftast bara pizzasallad och lite gurka. Vi borde få mycket mer sallad och variation.
Mer olika sorters grönsaker. Det är pizzasallad och oliver, det är inte så populärt bland eleverna. Mer paprika, gurka och spenatblad.
Det är väldigt god salladsbuffé och det finns mycket att välja mellan
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Nej
Den är helt okej
Det fins inte alltid goda saker som man eller jag tycker om.Det borde finas mer gurka
Man skulle kunna ha samma grönsaker på båda sidor på vagnen
Jag tycker att det borde finnas mera av det goda som alla tar.
Allting är blöt och kletigt. Så om man serverar goda saker så skulle alla vara glada och mätta, men jag brukar ALDRIG vara mätt.
Vi har mycket grönsaker
Gillar morötterna och gurkorna&#128514;&#128077;
De har typ ändrat ärtorna så dem smakar typ ruttet,så det kan dem fixa och annars så är det väll bra!
Jag tycker det är bra att dem byter grönsaker
skaffa godare grönsaker och mer grönsaker
Jag vill ha tomater till salladsbuffén och ibland smakar ärtorna beskt
Vet inte vad jag ska komentera
De kunde ha mer vanliga grönsaker som tomat, gurka och morot oftare.
maten är inte god
det skulle vara lättare för oss att äta om allt var lite mer uppdelat när det gäller salladen.
NEJ jag är inte nöjd med salladsbuffén!!!
asså det blandas oftas med varandra altså sallads buffen
Gillar inte sallad
jag vill ha mer gurka,tomat och paprika.
mer gurka
jag jilar al matt
Alltid
jag äter nästan aldrig från salladsbuffén men det är gott när jag äter det
när det är fisk och om man inte gillar vill jag att det ska finnas mer grönsaker t.ex paprika, tomat, gurka,sallad, oliver.
jag vill ha mellon
mer dressing
Man får inte ta så mycket av varje ibland. Ibland får man bara ta t.ex två gurkskivor elr två paprikaskivor. Men jag hittar oftast något som jag
vill ha
Det ligger alltid sallad mm utanför deras "skålar".
mer pasta, skinka, tonfisk och sånt
det kan vara ovanliga grönsaker och vuxen sallad
ha oftare vanliga grönsaker t.ex. gurka tomat salladsblad
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jag skulle vilja ha, tex gurka och gröna oliver.
Det skulle vara bra om det fanns lite mer såser till salladen.
Den är oftast bra men ibland är det bara grönsaker som jag inte gillar
För att ibland smakar den vatten. Jag vet inte vad man kan göra för att förbättra det.
Om man har mer grönsaker
Men ibland så finns det inte chili&#127798;&#128683;&#128576;
Det är för mycket grönsaker. Majsen smakar piss pulver
Det är alltid mycket att vilja på
Det är en fantastisk salladsbuffé! Mycket att välja på och väldigt god!
Äter typ aldrig sallad ifrån salladsbuffén
Jag tycker att det ska finnas gurka varje dag för det äter många.
Det finns ingen god majs eller ärtor.
Äter inte där jätte ofta men den är ok. Tycker inte häller att alternativen är de bästa men ibland är det bästa men ofta tycker inte jag att är
maten varm nog.
Ibland finns det inte gurka
Ja men gör mer sallad och sånt som barn tycker om
Allting är bra
jag tycker att det ska fixa majsen.
Morötter är gött!
mer olika
mera oliver och peperonis TACK
jag vill att det ska vara mer gurka
Mer mat som man inte har sett förut och vill testa.
Mer morötter
Jag vill ha gurka och tomat :)
vi har många olika grönsaker att välja på!
vi får mest ärtor. jag vill ha mer typ gurka
oftare ha paprika och gurka.
Jag tycker ni borde ha mer majs oftare, och sedan fylla på när det tar slut.
Den ganska bra men det finns oftast bara en eller två saker jag tycker är goda. Ibland är det lite konstiga saker på salladsbordet, typ banan
med chili.
Ibland blandar de in massor av saker och jag tycker att de borde ha en gronsak i en skål inte blanda allting tillsammans.
Jag äter inte jätte mycket sallad
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Ibland är saker slut och vid vissa tillfällen blandar de ihop t.ex oliver, gurka och tomat-det ser ej så aptitligt ut.
Ibland tar saker slut, och oftast blandar de ihop tex banan och och kurrysås i vissa skålar så de kan inte ha banan i en skål och kurrysås i
en annan eller. De säger att de gör det för att det ska finnas mer att välja på, men ingen tar det ju så det är ju slöseri på miljön.
Mer salt gurka
BLANDA INTE GRÖNSAKER!
Inte massa konstiga röror och skit.
Salladen kan vara lite torr och morötterna med
Goda grönsaker, bra uppdelat.
Tycker det kan va pastasallad oftare och lite mer varierat. Tycker också att dom inte ska blanda allt-i-allo en salladsröra
Jag tycker att de borde göra sallads bordet mycket fräshre
Mer salladsbuffe
Det som kan bli bättre är att man kan ha pastasallad oftare på salladsbuffén.
När vi äter tacos så vill jag ha lite fler grönsaker, och samma med hamburgaren.
Jag brukar ej ta sallad för det är vattnigt och kallt &#129314;
Mer pasta sallad inte massa röror
jag tycker man ska ha mera till t.ex tacos
mindre bönor och sådana grönsaker som dom flesta vuxna tycker om. mer tomat majs gurka pizza-sallad!
man kan ha mer varierat
bara det finns gurka är jag nöjd.
Ibland är tex morötterna bruna.
Ibland så blandar de in massa konstiga oljer och förstör salladen genom att blanda olika grönsaker.
Jag tycker att det kan bli bättre genom att ha små smörpaket sådana som är för en macka
När vi äter sent så är oftast de flesta grönsaker slut och de är väldigt slaskiga.
Fräschare grönsaker och fler olika sorter av dem.
Små smörpaket,det är äckligt med stora.
Ibland är grönsakerna torra, och ibland är det mesta slut.
man ska ha mer majs
Finns inte många varitaioner och massa undiriga saker men jag vill ha parika gurka majs tomat men inte balndat
Vet inte
Det är ofta slaskigt och dåliga grönsaker.Ibland är de till och med gamla grönsaker.
om det är t.ex mango då blandar de det med något annat som de flesta barn inte tycker om.
Lite mer (vanliga) grönsaker. Det brukar mer finnas (vuxensallad). Jag tycker att det borde finnas mer (vanlig) sallad:(
Man får alltid likadan sallad. Alla skolor får olika men vi får likadan.
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Aså det är mest så hära bönor och lite så som jag inte tycker om jag vill ha gurka och paprika .För de som har specialmat får typ alltid gurka
och så men det får inte de som äter vanlig mat .
att de typ kan ha mera för de har typ alltid samma grönsaker o de har aldrig typ tomat eller gurka de har alltid samma...
nej det är inte bra salladsbuffe för att det är aldrig barn sallad om man kan säga så men asså det är nästan aldrig gurka tomat majs och
sånt untan det är bara bönor och olika röror som bara vuxna gillar och det är nästan aldrig pasande såser.
Det finns inte alltid sånt jag tycker om.
det blir typ alltid samma sallad det som kan bli bättre är att de kanske kan byta sallad typ varje dag
jag älska morot
mera tomater och mindre bönor och geggiga saker.
Att ni ska läga bra det är bra men nåra kanske inte gilar det så ni bårde fråga alla o läga det
kan finnas gurka, tycker jag!
jag är lite nöjd med saladsbuffen men ibland ramlar det mat i saladen.Det som kan bli bättre om man inte tappar maten i saladsbuffen.
vi får aldrig gurka.vi får bara bönor. och det läger för mycket mat olja i salladen.
Jag tycker att det är en okej sallad fast dem borde ha salladsbuffen sist för om man inte vet vilken sallad som passar maten.
Jag vill gärna ha godare majs som är saltigare och inte så söta.
sallads buffen är okej men ibland tykcer jag inte om buffen
det är ganska bra men ibland är det mer vuxen grönsaker
Man får inte plats det är jätte trångt.
För den är god
ibland så finns det inte dom vanliga grönsakerna som tomat och gurka
Kanske lite mer grönsaker för just nu har vi typ bara en massa såser vid grönsaksbordet men har inte prövat någon sås än så dem kanske
är jätte goda.
Den har iblan typ bara broccoli, spenat, och massa andra weird grönsaker men det är bra ibland :)
Den är bra
Det skulle vara mycket bättre med chokladkaka!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
Salladsbuffen i min skola är så såsig och allt ligger oftas i klumpar. det känns om jag är i afrika eller nåt. sedan ligger det mycket saft från
alla grönsaker i botten av alla grönsaker.
Tumme upp till salladsbuffé
Det ska vara mer osT!!,!,!,!,
Mer svarta oliver
Det finns mycket att välja på
Ibland finns det inget som ja gillar
Jag gillar salladsbuffén för att man alltid kan hitta något gott.
Det Finns alltid goda grönsaker.
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Det finns inte så mycket jag tycker om. Jag tycker om morot sticks och ananas
Gurka varje dag
Jag vill att det ska var mer gurka och tomater. Det skulle va kul att få nya saker.typ som rödbetor, salladsblad och andra grejer.
Jag äter inte så mycket grönsaker men jag skulle vilja ha mer vanliga grönsaker inte mixer och röror istället. ( istället skulle jag vilja ha
gurka och mini majs och såna saker)
Det finns alltid något gott att välja på.
Det har blivit masa vegetariskt och bönor och massa konstiga saker som jag inte äter.
mer gurka
det borde finnas mer vanlig sallad som tomat, gurka eller vanlig sallad
det finns många grönsaker men jag skulle villa ha mer paprika, gurka och pizzasallad.
Ibland kan dem grönsakerna jag vill ha till just den maten inte finnas. Men den salladsbuffén är oftast bra.
De bordeha majs offtare.
jag skulle vilja ha mer sallad utan fetaost i
de kan ändra den. de brukar ha samma salladsbuffe
det är ganska bra salad!!!
jag brukar inte äta salladsbuffen.
Vi får väldigt lite ibland av salladen
Jag älskar det som de andra oftast inte gillar och jag är inte så kräsen med mot och sallad
Man får förmycket potatis
Inte så mycket som alla gillar(oftast pizzasallad och rivna morötter) och om det blir något som dem flesta gillar t.ex. Pastasallad så får vi
oftast väldigt väldigt lite.
Det finns ofta grönsaker jag gillar&#128515;
Jag gillar inte alla grönsaker
Vi brukar få tre lådor med grönsaker, så ganska lite jämnfört med andra skolor
Jag vill ha fler saker att välja på.
Det finns typ aldrig några goda grönsaker
Vi får åfta potatis
Det borde vara sama sak helatiden
Mer morötter
Fler såser till salladen
Jag vill att vi ska få fler grönsaker
det varierar inte så mycket mellan grönsakerna !!!!!!! jag vill ha mer oliver , maj och ärtor. ärtorna ska ej vara så hårda!!
Mer morötter
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vi får mer olicka sorter
de varierar jag vill gärna ha andra sorters grönsaker också. mer oliver och kikärtor + ärtorna ska inte va hårda!!!
majsen är torr.
lite mer vanlig sallad i stället för masa bllandnigar och kanke lite mer frukt
Såser till salladen
mindre brokoli och sitron-gurka
vet inte
godare grönsaker t.ex. gurka oftare, paprika
jag äter typ inga grönsaker
jag tycker att vi oftast får samma grönsaker. Jag önskar att det skulle finnas lite olika grönsaker man kan välja på.
Jag tycker att vi får välja mellan många olika grönsaker och det känns alltid fräscht.
Fler olika grönsaker/sallader.
Sallads buffen är det bästa med maten! Den är jätte god!
jag tycker att det ska bli mer barn vänlig sallad och tex inte så mycket svamp och liknande.
jag tycker att salladsbuffen är jättebra. Det finns alltid mycket grönsaker och olika salladsblandningar.
jag gillar verkligen sallad och grönsaker så jag tycker att sallads baren är riktigt god.
För att det oftast blir god t.ex pastasallad. Men ibland så blir det fetaost och det tycker jag inte är så gott. Men jag vet att det finns andra
som gillar fetaost så jag tycker att salladsbuffén.
Det finns inte så mycket varierat det blir oftast samma sorters grönsaker vi får aldrig nåt helt nytt.
jag tycker den är god vill bara har mer paparika.
Jag tycker att det ska finnas mera rena grönsaker och inte så mycket röror.
jag tycker det behöver mer olika saker.
Ibland finns det inte så mycket att välja på eller så är det samma sak hela tiden och då tröttnar man på det.
det är för mycket röror
skulle vilja ha mer "rena grönskaer" vilket betyder att dem inte är blandade med andra såser eller annat.
Jag tycker att det ska vara mindre grönsaker som är blandade med andra grejer och mer vänliga rena grönsaker.
Tycker att det är för mycket röror och lite rena grönskaker vill ha mer grönsaker som inte är blandad med något annat
det finns alltid jättemycket att välja på vid salladsbordet.
servera mer vanliga grönsaker.
Det ät alltid en MASSA röror. det kanske finns max 8 rena grönsaker och allt annat är röror och blandningar. (det finns kanske 1 eller2
grönsaker jag vill äta)
Det finns så många röror som en väldigt liten minoritet gillar och jag tycker då att det ska finnas mer av vanliga grönsaker t.ex. gurka,
morot, paprika osv. Istället för typ lökröror, hummus osv.
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Jag skulle vilja ha mer "vanliga" grönsaker eftersom det nästan aldrig är tomat och gurka. det är oftast mer röror och annat än "vanliga"
grönsaker. Majsen är torr och ärtorna och morötterna är inte jättegoda för dem är ibland torra eller för hårda.
Lite färre röror och sånt man inte känner till. Är inte den som brukar testa
jag tycker det skulle finnas lite mer grönsaker, men samtidigt har jag förståelse till att skolan inte har råd med det, eftersom dem lagar mat
åt 2000 barn.
det är oftast mest röror som jag inte kan äta för att jag har alergier och det finns typ bara 2 eller3 grönsaker som jag kan äta så jag vill ha
lite mer gurka ,tomat, paprika och oliver för att det är lite mer fräst och uppsakattas mer av mig
ibland kan det var lite med "rena" grönsaker. Alltså att det inte är en massa röror.
Jag tycker att ibland kan det finnas lite för lite rena grönskaker. Men det är ju också anpassad för vuxna som gillar röror.
JAG BLIR BARA NÖJD OM DET FINNS GURKA
jag tycker att det är för mycket röror inte så många rena grönsaker så jag äter inte så mycket grönsaker
I min skola så är det dubbelt så mycket röror och blandningar än rena grönsaker och majsen smakar inte gott.
Mer såser
Jag tycker att salladsbuffén kan sevrera isbergssallad blandad med ananas oftare, det är så gott!
jag tycker att pizza-sallad gurka och mycket goda.
jag äter inte saladsbuffen
Jag tycker att det ska vara mer vanliga grönsaker än massa röror som t.ex. hummus, lökröror, dillröror osv. Så jag tycker att det ska vara
mer klassiska grönsaker som t.ex. gurka, tomat, morot, paprika osv. ;)
jag gillar när det är feferoni
mer starka saker
Mer svarta oliver
Godare majs Blanda inte gröna och svarta oliver i samma skål.
Jag vill ha litemera pannkaka
Det ska vara en grönsak som alltid finns. Exempel gurka. På samma ställe.
majs tomat
Gillar inte sallad
ibland finns det grönsaker jag inte gillar men jag hittar oftast någon grönsak.
skulle vilja ha körsbärs tomater (:
det finns mycket att välja på
gurka
Mer gurka, majs, ärtor, isbergsallad
tycker inte om
vill ha majs
Kan man ha lite mer barn omtyckta grönsaker som gurka, paprika osv. i stället på att lägga ner tid på att göra grönsaker som inte så många
barn faktist gillar?
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mera grönsaker
ibland käns de som om de vuxen sallad t.ex bönor med soja eller fetaost i soja med tomat de är nästan aldrig god salladsbuffe
brukar nästan aldrig ta sallad
lägga lite mera
Dom kanske kan variera på grönsakerna.
salladsbuffen har blivit bättre
fräschare sallad och flera sorter, större bitar upplevs inte lika geggit
väldigt ofta men vill helst inte ta alltid.
skulle villa ha någon dressing som man kan hälla på för sig. någon men olja och citron
ibland kan den vara jätte god, ibland inte alls
det goda som dom flesta tycker om finns oftast minst av
man kanske skulle kunna ha mindre saladsrätter som har någon slags sås i.
gurka varje dag
jag brukar inte äta så mycket sallad
den är ok
Mer paprika, gurka och tomat. Alltså mer vanliga grönsaker
Mer olika grönsaker
Jag vill ha godare sallad
Minde broccoli
Saknar vanliga grönsaker. För mycket vinäger.
Ibland kan dem byta ut salladen mot något annat konstigt men annars helt okej.
Mer vanliga grönsaker inte massa olika sallader / mer pastasallad
Jag vill att de ska göra fler olika sorters sallad
Aldrig nya grönsaker.
Nya grönsaker oftare.
De har aldrig gurka.
Speciellt gul och röd paprika!
Vi vill ha feferoni.
Jag vill ha gurka oftare.
Det finns lite grönsaker jag tycker om.
Det var lite tomt en gång
Mer variation
vi behöver små tomater
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vi behöver små tomater
jag saknar ananas!
Ja men oliver skulle vara gått och det serveras inte så ofta
Grönsakerna kan vara helt vattniga och smakar konstigt
Mer oliver, majs och sånt för många fler barn äter salad då.
Det finns oftast inte pepperoni.
Ibland finns inte morötteoch jag tycker att det borde finnas oliver varje dag
Servera oliver oftare.
Den är bra men vissa är lite för vuxna saker
Mer majs
Jag vill att det ska finnas oliver oftare
Servera Majs, Oliver, pepperoni och Annanas oftare snälla
Grönsakerna är ibland väldigt mjuka och mosiga. Annars är allt bra
gärna oliver
Det borde vara mera såser
de e duma
Det behövs mer
Mera såser!
För att saladen är för våt
jag är nöjd
jag jilar inte så mike salad
Saladsbufen är god tycker jag
Mer majs
jag gillar inte salad så mycket
jag gillar inte så mycket sallad men det är ganska gott i alla fall
Men man kan dela upp oliverna så att det inte t.ex. är paprika i de gröna, för det finns dem som inte tål paprika men gillar gröna oliver.
vill ha svarta oliver varje dag
mer tomater gurkor.
majsen är jätte äcklig gurkan är torr minimajsen är jätte hårda moroten är för hård
Den är bra men kan bli bättre med variationen.
moroten är för hård
den är inte så god ibland
Den är god men lite mer variationer tycker jag. Majsen är inte så god i skolan.
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hittar nästan ALDRIG något jag gillar
oftast fins oliver
jag gillar inte den för jag gillar typ inget av de bara gurkorna
det finns saker som barn inte tycker om
jag hatar den salladen som man får i skolan min mammas är bättre
jag tycker att grönsakerna är ibland torra eller för mjuka
Gurkan är torr majsen smakar plast sluta servera banan med gägga pizzasalladen smakar vinäger moroten är hård och ibland hittar jag
plast i maten vad tror ni barn vill äta jag vill ha åtminstånde lite bättre sallad
Ja
gurka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
är gott.
det är bara vuxen mat
majsen smakar jättekonstigt, gurkan är för torr, sluta servera banancurry,salladen smakar kattbajs, rödbetorna smakar vin, pizza salladen
smakar vinäger,moroten är för hård och jag har fått en möglig morot, pastasalladen har varit möglig. bönorna är för hårda.
det är inte så mycket som barn äter
Fler saker
Det är typ alltid pizzasallad med mycket olja osv. Skulle va bra med typ melon å såna tropiska grejer.
Mera gurka, majs, tomat, sallad
Nej
Behöves mer normala saker
bara ha gurka saftig gurka
ingen bönsallad, inte torr gurka
Kanske lite mer variation.
mer enskilda grönsaker, mindre ihopblandat.
mer majs och ananas
kanske komma med lite nya grönsaker istället för morötter så kan man testa nya
jag saknar vit sås
för det ramlar mat till dom andra skålarna
Saker som mest vuxna äter
Det skulle bli bättre med lite mer ändring.
melon
i bland finns det bara vuxen sallad
wow!!!!!!!
För mycket att välja mellan.
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Mer oliver
Jag skulle vilja ha mer gurka, tomat, minimajs.
Jag vill ha ananas.
det gick bra
Vanlig grön sallad
mer melon och inte fryst majs och mer frukt.
Jag tycker att det är godare när grönsakerna inte är blandade
jag skulle vilja att inte köket blandar massa grönsaker till en stor röra.. Utan att man kanske lägger upp t.e.x sallad i en skål och paprika i
den andra skålen. Jag skulle också vilja ha lite mer goda grönsaker t.e.x som gurka, tomat, paprika eller melon.
ibland är den blandad och då är den inte så god
hela moroter
for mycket blandad salad.
Jag gillar en slags bönröra med kikärtor och röda bönor. Men de andra rörorna är inte så goda. Oftast är de rivna morötterna jätte vattniga.
Men när de inte är det är de goda. Jag vill ha mer gurka och frukt som t. ex ananas, melon och mango . Morötter som är skurna som mynt
är extra goda.
Mer tomat mer kryddor i pizzasalladen
skulle kunna bli godare grönsaker t.ex. paprika, tomat, gurka, vanlig sallad (isberg sallad?)
för att allt är blandat hela tiden. jag önskar att grönsakerna ligger i en egen skål
ibland kan de vara gott men oftast är alla grönsaker blandade i röror och jag äter nästan aldrig av grönsakerna för jag tycker inte om de
mesta av grönsakerna
jag tycker att man inte att man ska blanda grönsakerna t.ex. om det är salad så tycker jag att det ska va salad i en och paprika .
sluta blanda grönsakerna och ha dem i en skål var.
sepparera maten
Jag vill helst att man ska sluta blanda salladerna för det blir godare var för sej.
för att jag tycker inte att man ska göra blandsallad
jag tycker att dom borde dela upp grönsakerna och inte blanda dom
jag vill inte att det ska vara bland sallader. Jag vill att det ska vara melon ibland till grönsakerna.
jag vill ha oliver,
men jag äter inte sallads buffen
blanda inte salad i en skål
Salladen är oftast i en stor röra. jag skulle vilja ha sakerna för sig.
jag vill ha mera gurka och tomater.
det finns inga grönsaker jag gillar T.ex det finns typ aldrig tomat och gurka.
Jag skulle vilja ha vanlig sallad.
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det är oftast mögel i maten och salladen. mycket olja i nästan alla skålar med sallad. om det är majs i en skål och morot i en annan på
andra sidan bordet så brukar det vara morot i majsen och sånt:(
för att det kan vara mögligt och oljigt.
Jag vill att vi ska ha spenat.
Ni borde ha en grönsaksskål med majs, sallad och tomater.
Allting är så blandat. T.ex ananas och vitkål
Jag gillar när det finns Keso
ibland är vissa grönsaker slut som man vill ha
jag äter inte så mycket sallad så jag vet inte
nej för jag har hört så mycket som har funnits i saladen
Finns inte alltid någon sallad jag tycker om. Skulle vilja ha: majs, oliver, sallad, gurka och tomat.
Jag vill ha mera smak
fisken är inte god. och vi får aldrig god mat
jag vill ha mer gurka och morot
majsen brukar vara möglig
Mer av: svarta oliver, rödbetor
Mer av: gruka, minimajs, morötter,
mer gurka,morötter och paprika.
Jag vet inte
Det finns bara äcklig sallad som vuxna bara äter barnen gillar inte den
De kan ha enskilda grönsaker de ska alltid blada ihop allt.
För det är vuxen sallad så inga barn vill äta av den och det är bara massa röror av många olika grönsaker
Det kan vara tex sära på morötter och något anat
Mer fräsch sallad Sallad så det räcker till alla
jag gillar maten oftast
De är för mycket grönsaker att välja om.
ja jag är nöjd om de fins pizzasallad tomat gurka ock morot
Jag tycker om salladen men lite grann
Det finns nästan aldrig rena grönsaker dem är typ alltid blandade.
Ni blandar typ alla grönsaker
Allting är blandat t.ex. Tomater + oliver
Den är äckligt
Dom blandar förmycket grönsaker med varan tex gurka med banan
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Separera grönsakerna för det brukar alltid vara blandat.
Mer gurka.
I stället för att blanda kan man ha änskillt
Ibland är det onödiga röror som ingen äter av, och då ingår grönsaks blandningar och bara konstiga grönsaker
Allt smakar så gammalt.
Jag gillar inte
Det finns nästan alltid något som jag gillar bland grönsakerna. Dock önskar jag att det fanns oliver oftare.
Jag gillar när det är kycklingsallad.
jag gillar när det är kycklingsallad
jag tycker att dem borde ha mera frukt som ananas och mango :)
Tycker att den ser ofräsch ut
det är aldrig god majs för på min förra skola var det alltid god majs och det gör mig besviken att det inte finns god majs så därför vill jag ha
god majs
jag ser aldrig en god mayZ sluta
Mer majs vattnet är inte gott vattnet på skolans toaletter dricker jag hellre från
de finns ju nästan allt
Kan vara lite mer variation
Ja tycker att det är för mycket blandade grejer
Jag skulle vilja att ni inte skulle blanda alla grönsaker så ofta men annars är det bra.
För mycket vuxen saker/ blandningar av grönsaker
Jag tycker vi ska få enskilda grönsaker, alltså inte massa blandningar
Mer sorter
NEJ JAG TYCKER att man inte ska blanda grönsaker med varandra
jag vill ha gurka för det får vi nästan aldrig!
ja tycker att vi ska ha bättre salads buffe
Mer färska grejer
INTE GOTT GURKA BRORSAN JAG VILL HA MAT LILLEBROR PLEASE BROR TOMAT SYSTER INSHALLAH
jag tycker inte om när sallad från andra lådor ligger andra lådor. salladen är inte god. jag skulle vilja ha gurka,tomater och bättre majs
Man kan ha olika grönsaker från varje dag.
Jag vill ha sallad med gurka och krydda
Jag skulle vilja ha mer svarta oliver.
Jag tycker inte salladen inte ska vara blandad med varandra. Jag vill också ha mer gurka och morot.
jag vill ha enskillda grönsaker
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Fyll på med saker som tar slut
det finns ingen gurka och majsen är super torr.
Det skulle vara bra om man fick lite mer grönsaker att välja på.
det skulle vara bra med mindre såser och mer sallad
att dem ska ta mer sallad osv osv, och att dem inte ska ta typ det vi inte äter
jag tycker att det ska finnas mer grönsaker och att dem ska vara fräschare
ibland är det got
jag gillar inte sallad
vill ha t.e.x gurka tomat på enskilda lådor
Jag vill ha mera tomat och gurka.
jag brukar äta morötterna men det är något vatten som gör det blött.
man kan ta mer gurka och tomat för sig! och att morötterna inte ska vara blöta
den kan vara fräschare.
Oftast inte,men ibland kanske de finns det något men annars inte.
jag tycker att salladen ska ha flera grönsaker det är ofta bara morötterna är de jag äter sallad så mer tomater gurka sallad
för att allt är blandat och det är inte gott+det är typ vuxen mat hela tiden.
just nu äter jag bara morrötter, jag skulle gärna vilja ha gurka och tomat.
Jag önskar att det finns mer sallads val och mindre vattnig grönsaker.
det borde ha mer Tomat,sallad och gurka
Fechare grönsaker.
det som kan bli bättre är att ha mer barn sallad istellet för att ha linser ha frukt som äpple och annanas och andra frukter och blanda det
med salad som vitkål om ingen är alergisk
Det kunde bli bättre om det var olika grönsaker varje dag.
mer gurka!!!!!!!!!!!!
mer salt gurka
det skulle kunna vara mer varierat.
Den är ok... Jag tycker inte mycket om grönsaker. Men jag gillar moröterna
Jag tycker att det kunde ha varigt lite mer varierat.
jag vill ha pizzasallad
mer oliver och spenat blad
jag vill att salladsbuffen ska ha mer grönsaker.
den är nice
Det är ruttna majs typ hela tiden. och plast i maten!
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Jag vill ha sill på bordet.
Inte så skumma salladsgrejer mer normalt
Dåligt
Mera grönsaker och frukt mm
Godare grönsaker och vanligare grönsaker
Vi har många alternativ
Att det ska finas ost
Jag skulle vilja ha mer sallad
Sry bad sweden
Typ 2 dagar gammal
Lakk de skit gott
Bara ärtor
Mer grönsaker iställlet för konstiga blandningar som inte så många äter. T.ex: tomat,gurka osv.
Det finns mycket grönsaker att välja på och d finns sås mm vid sidan om, d är bra att det är bredvid istället för ovanpå
fräschare grönsaker
Finns ju bara massa skumme röror
Bra variation och bra grönsaker men varför ska de vara de billigaste jävla grönsakerna?!?!
Allt
Detär kaos
Ibland tar vissa grejer slut för fort
Fins inget svenks och det fins typ bara moröter
Varejera
Mer varierat
Att inte ha vinäger på grönsakerna. Ha frukt istället.
Vill ha rödbetor när det är pyttipanna.
Det vore bättre ifall det fanns mer grönsaker att ta. Istället för kanske 4 val kan man ha lite mer så att alla kan hitta grönsaker de tycker om.
Det är nästan alltid mest blandningar av olika sallader, och jag vill ha mer grönsaker för sig. Mina kompisar vilk också ha det.
Det skulle vara bra med en gjord sallad oftare
Ha lite mer grönsaker och ibland frukt
Finns inte så mycket att välja på.
Mer gurka, tomat och minimajs
Mer gurka och paprika
Finns inget gott o enkelt bara massa konstiga rörer.
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Det är typpt samma sallad hela tiden
Mer goda grönsaker och inte så många röror mer grönsaker som inte har olja eller något sånt
Hej
Gurka
Inte
Salladsbuffé är inte fräch och behöver mer grönsaker i den , grönsakerna är alltid äckliga och mattanterna behöver ändra sina tomater
Tar inget från salladsbuffén då det inte finns något som passar mig till smaken.
Salladsbuffén är väldigt ofräsch och det är alltid samma grönsaker och de är inte väl rivna eller hackade på ett ordentligt sätt.
om det kan finnas tomater ibland så skulle det vara toppen.
Mer tomat och gurka tycker jag.
det finns ingen gurka:(
mer gurka varje dag
Alltid morötter och gurka för att det är två simpla grönsaker som nästan alla tycker om!
det är inte så mycket sallad, och när det är det så är den typ sladdrig. det byter inte häller ut salladen så ofta.
det är inte så mycket sallad, och när det är det så är den typ sladdig. och det är typ alltid morrötter de byter nästan aldrig ut grönsakerna så
det är nästan alltid samma grönsaker.
Det borde finnas mera grönsaker en vad det gör.
på fråga 7 sista frågan är mjölken för kall
gillar morötter så ha det varje dag
Det är nästan alltid samma
ingenting kan ni ändra på
äcklig mat
för kall
Mer riktiga grönsaker t.ex gurka, paprika och sallad.
mer gurka och tomat
Ha tomater oftare, det är det typ bara en gång om månaden
det är alltid samma sallad.
Det är alltid konstig och äcklig sallad
det är inte alltid så fräsha grönsaker.
Det är oftast "vuxen mat"
Det brukar vara mest bönor och röror. Jag skulle vilja ha lite mer grönsaker.
ibland finns det bara konstiga röror som inte ser särskilt lockande ut, alltså behövs det oftare tex. tomat, gurka och paprika.
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Oftast varm sallad, myror och flugor har hittats i salladen. Alltid tex keso som inget barn äter bara de vuxna, tycker skolan borde tänka mer
på vad vi barn gillar.
Det borde vara mer vanliga grönsaker som t.ex gurka, tomat och sallad för sig själv.
Brukar inte äta salladsbuffé så ofta.
Ibland har något tagit slut
morötter
ibland har de bara rivna morötter istället för strimlade.
det tar ofta slut innan vi kommer
vi måste ha pasta
Allt
Ibland finns det ingen pizza sallad, att ha fetaost skulle också vara bra fast vet inte det kanske är för dyrt
De borde ha fler grönsaker och försöka få de som finns att vara fräst och inte tort.
Vill inte äta dock när ungarna stoppar ner händerna i salladen
Det kan vara lite fler olika grönsaker
Isbergssalladen smakar annorlunda
Majsen är alltid torra och plastiga.
kanske lite fräschare runt om kring salladen .
blanda inte salladerna för mycket!
godare, saftigare
salladen smakar konstigt och vattnigt
mer val och frächare sallad
bättre grönsaker mer av det, bredare sortiment
Nej det är ganska konstiga grönsaker t.ex så finns det inte gurka.
vet inte vill inte ens göra det här
det borde finnas bara gurka och bara sallad asså isbergsallad asså inte blandat med något annat.
borde bli fräschare
bästa salladen
det kunde finnas mer variation.
Äter inte.
lite mer att väljs på
nej för att den är gammal salad
mosarela
makaron sallad
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DEN ÄR INTE GOD JAG ÄR LÄSEN
Jag gillar inte grönsaker.
jag skulle vilja ha lite fler olika sallader och inte så torra grönsaker
jag är ingen sån typp
det kanske kan bli ägg där o andra sådana saker
För att jag inte tycker om grönsaker. Jag tycker inte om när grönsakerna är blandade.
HA HA
Jag äter inte sallad.
jag vill ha oliver varje dag
mer svarta oliver. godare grönsaker.
mer svarta oliver.
mer svarta oliver
Fylla på bättre.
Jag vill att de tar bättre majs?
pomes
detr borde vara mer som tonfisk och grönsaks salad
ehhh pizza och godis och pannkakor och tårtor
Det är oftast bra. Men jag är nöjd med det jag får.

Kommentarer till frågan "Är du mätt när du lämnar skolrestaurangen?"

Maten är nästintill oätbar
Maten är oftast oätlig
För det mesta har jag fått i mig mat men får inte i mig nog med mat pga av långa köer för kort rast och ibland smakar det helt enkelt inte
bra.
Ibland är maten så äcklig så att man inte kan äta den
Det är inte gott varje dag
äter bara när det går att äta vilket är ungefär 2 gånger per vecka
Man har inte riktigt tid att äta i lugn och ro
Äter inte så jätte mycket men försöker
Maten är oftast oätlig
eftersom att det ofta inte är så god mat får vi äta väldigt mycket mackor och på det håller man sig inte på hela dagen.
Jag har ingen mage
inte tillräckligt mättande, ibland går det inte ens att äta maten för att det inte är gott alls
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Äcklig mat
Vi skulle behöva längre lunchtider.
Det händer ibland, men inte alls ofta.
Det beror på vad det är för mat.
det är god
Lite för lite tid med lunchtiderna. Ibland fokuserar jag på annat än att äta.
Ibland finns det inte mat som man tycker om och då tar man en macka istället.
Maten är väldigt äcklig
När maten inte är god så äter jag nästan bara sallad, vilket inte alls är tillräckligt mättande.
För maten är så otrolig överdrivet hemskt dålig ibland så man bara äter mackor
antingen är maten inte god och då äter jag den inte eller så är den inte tillräckligt mättande. Ibland händer det att det inte finns eller att man
inte får ta mer av något
jag tycker inte maten är särskilt god, bara ibland
Ibland är maten inte så god. Den kan vara för kall, överkokt eller helt enkelt en dålig kombination (cornflakefisk, jag tittar på dig...).
Jag är oftast inte mätt. Jag blir inte mätt eftersom skolmaten oftast är äcklig och jag skulle bara må illa av att äta den.
När det inte är så god mat så blir man inte så sugen på att äta det.
oftast, men bara för att ja trycker ca 10 mackor.
man blir inte mätt av potatisbullar... bara potatisbullar
För att det ibland inte finns kvar av den goda maten eller att man inte gillar maten som finns.
Maten är inte god så jag äter mackor oftast, men jag blir inte mätt av det
eftersom ibland så finns det inte goda matträtter eller om det finns pannkaka så blir man inte mätt eftersom det är inte mat
Jag måste ha energi för att orka med livet så jag äter mycket även fast det smakar skit, det tror jag nästan alla gör.
Den vegetariska maten är inte så varierande
ibland är maten så äcklig att den inte går att äta och då blir man inte mätt
Det beror på vilket mat vi har.
fisken är ofta inte så god, tex fisken med "knaprigt täcke" är bara fisk med cornflakes på och då blir jag sällan mätt när det är den maten.
fisken med broccoli såsen är mycket godare.
ibland äter jag ingen ting det är inte kul
ibland äter jag bara en macka
För att ibland behöver jag äta mackor
Jag gillar inte när det är cornflakes fisk. Annars är jag alltid mätt
Får ta för lite
vi får ofta för lite mat
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Ibland är det inte alls gott och då äter jag knäckebröd o det blir man inte särskilt mätt av
Inte så god mat ibland
Ibland brukar det inte vara så god mat
Det är mycket samma mat hela tiden, många saker har man tröttnat på så då äter man mindre. Dessutom känns det som att maten är dålig
kvalite. T.ex: Köttbullarna har broskbitar i(2mm diameter), pannkakor och potatisbullar är hårda i kanten och mosiga i mitten, lingonsylten är
geleig osv osv
Maten gör ingen mätt
Jag tycker inte att den mat skolan erbjuder är särskilt god eller mättande.
För att jag inte tycker om maten och då äter hag den inte
Det är ingen god mat så jag äter mackor
Ibland är det så äcklig mat att man bara äter lite
Inte ätbart
Beror på om maten är god
jag gillar oftast inte maten, men ibland är den jätte god
för det finns inte något gott jag vill ha
hej
Om det är något som jag tycker om så blir jag mätt men oftas är jag inte mätt.
Det är ingen bra mat, smakar inge bra och dom gör så konstig och avancerad mat, tycker man borde ha enkla maträtter. Inge massa bönor,
grönsaker eller linser.
Äcklig mat och dålig budget fattig skola
Ibland eftersom jag bli mätt på bröd för maten är inte god
För att oftast är maten inte bra och då äter Jag inte mycket
För att maten är typ aldrig god att äta
Inte om det är äcklig mat
det är inte så god mat ibland
Mer mat som barn gillar och inte annat
hinner inte äta klart
inte när det är fisk men då tar jag min frukt på rasten.
ja det är jag
Jag tycker att dom borde laga maten i skolan hela tiden eller att man får ta med mat själv
Man har för lite tid. och det är inte så att jag kommer försent.
Jag tycker man har för lite tid i matsalen.
maten är inte alltid så god så man äter inte så mycket
jag tycker inte maten är god
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när det är pytipana är jag inte mätt
oftast e det mat jag inte tycker om så....
man får inte ta så mycket mat som man vill
Maten är ibland inte så fräsch. men salladen är ganska fräsch.
maten är inte alltid så god och vill ha mindre fisk typ två gånger i veckan
jag blir stressad eftersom man får så kort tid på sig att äta, maten är inte alltid så god och det finns typ aldrig goda mackor som t.ex. när det
är fisk äter jag typ bara mackor eftersom jag hatar fisk och potatis (det är typ alltid potatis när vi äter fisk) ni kanske borde testa att ha typ ris
eller pasta till fisk!!!!!!!!!!!!!
Ibland är det inte god mat.
ibland får vi inte tillräcklit med tid om vi kommer sent
Nästan alltid
jag brukar vara mätt
jag blir nästan aldrig mätt
det finns inget gott att äta
ibland blir det lite ont om tid.
Jag hinner inte alltid äta.
Jag är vegetarian och oftast hittar jag ingen god vegetarisk mat.
Ibland så får man inte ta mer än ett antal grejer t.e.x man får bara ta så många köttbullar.
För att jag inte äter
Inte jämt då jag oftast inte äter
Om det inte är god mat så har jag bara ätit mackor, då är jag inte mätt.
Det är så konstig mat
Äcklig mat
För att maten smakar bajs
Nej för man får aldrig god mat.
Vi får inte den skolmaten vi önskar. Det är inte någon vanlig husmanskost. Eleverna har klagat länge på maten och har gett bra förslag på
bättring men det blir ingen förändring.
Jag äter oftast inte eftersom det är äcklig
Maten är av mycket dålig kvalité.
inte alltid om det är mindre god mat
Fängelsematen är bättre än skolmaten och jag anser inte att de flesta elever i skolor gör brott ??
skolmaten är inte god
Man får inte ta tillräckligt mycket mat
Ja
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För att oftast så är det inte god mat
När det är god mat så får man inte ta lika mycket
Ibland gillar jag inte maten
Om det inte är god mat så tar jag inte så mycket som jag behöver.
All mat är äcklig och kall.
Till exempel när vi får äta begränsat med mat, blir jag inte mätt
För de e inte alltid så gott
Ibland får man inte ta så mycket med mat.
Iblan så hinner jag inte äta på tisdagar,vi har ingen rast efter lunchen då
för att maten va keff och oätlig
Vi får oftast får små potioner
För skolmaten är det värsta jag vet >:(
Ibland blir jag inte mätt för att man får inte ta so mycket mat
Ibland när maten inte är god så äter jag bara ris och då är jag inte alltid mätt.
jag blir aldrig typ mät
Jag kan inte alltid få i mig mat för att det är konstiga blandningar. Jag tror det skulle vara lite godare sepparat
för ibland är det inte så god mat.
ibland är det inte så jättegod mat
får för lite mat
när det inte är god mat så äter jag inte mycke mat och då blir jag inte mätt.
Det beror på om det var någon mat jag gillade och tog mycket av.
När jag inte är mätt när jag kommer från matsalen så beror det på att jag inte tyckte att maten var god och då så åt jag den inte.
jag får oftast ont i magen när jag går. och maten är fy ibland. ibland när vi äter fisk så kan man gitta ben i maten då tappar jag aptiten och
blir inte mät.
ibland är de god mat men iblan är de inte gott
Ibland är inte skolmaten så god och så hinner man inte alltid ta mer mat för att t.ex en annan klass kommer efter eller att lektionen börjar
direkt efter lunchen
För jag äter bara mackor oftast, för maten är inte god, då är jag hungrig när jag går från matsalen.
Sexorna invaderar min måltids tid &#128012;
Blir alltid mätt. Men ibland tar det vegetariska alternativet slut...
Man hinner inte äta så mycket innan nästa klass kommer.
Jag äter aldrig den äckliga maten äter bara knäckebröd.
Om det är te.x pannkaka så kan jag bli mätt men i flera fall blir jag hungrig på eftermiddagen.
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Det finns ibland inte gurka
De är inte god mat så jag brukar ta med frukt och äta efter maten för att bil mätt oftast är min mat lite mat och bara grönsaker och sen tar
jag med frukt så jag har varje rast för att klara mig
För ibland är maten inte god
Men ibland vill ja gå ut o leka me mina kompisar o då hinner ja inte alltid äta upp slut...
Ibland finns det typ inget som jag tycker om. Ibland hinner jag inte äta upp.
jag blir alltid mät.
Ibland är det inte god mat, och jag vill inte äta ”äcklig” mat. Så ibland äter jag inte tillräckligt och då blir jag inte mätt.
För det är i bland inte god mat så jag äter inte mycket!
Ingen kommentar :)
för den är äklig
Det är inte alltid mat som jag tycker om.
Jag gillar inte alltid maten men då tar jag macka.
Jag äter aldrig skolmaten för dem är inte god :(
Ibland om jag kanske gillar något mindre så är jag inte lika mätt.
Ja, ibland är det inte så god mat och då äter man oftast inte så mycket.
Jag blir oftast mätt men ibland blir jag inte helt mätt men jag är aldrig hungrig efter lunch
Ibland är maten inte så god och då får man nöja sig med knäkemakor.
Vår lunchtid är för kort, och maten brukar inte vara det godaste.
Maten är jätteäcklig.
Det beror på vad det är för mat
Den är alltid inte så god ofta är den rå
Matten är dålig
Ibland är jag inte mätt och det är för att då har det varit äcklig mat.
Ibland är det äcklig mat eller att man inte får ta tillrekligt med mat.
Antingen finns det ingen mat kvar eller så är det inte god.
Det är äcklig mat.
För jag inte äter maten så ofta
för att jag inte känner för att äta
När det är god mat och bra grönsaker blir jag mätt.
Oftast äter jag bara grönskaer och hårdbrö mackor
Jag brukar oftast gå hem och äta eller så äter jag på en restaurang
Vet inte
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Ibland är det så äcklig mat att jag inte vill äta.
För det finns inte så god mat hela tiden. Så när det inte är god mat är jag hungrig när jag går från matsalen.
för jag är vegetarian och det blir bara goda mat med kött
Ibland brukar maten vara nästan (oätlig). Ibland är det hår elr nåt sånt i maten. Det har hittats en larv i salladen en gång.
Maten är inte god jag menar verkligen det här min kompis hittade en larv i maten och min systers kompis hittade en spindel i maten och jag
hiittade en kartong bit i min mat
Jätte Ibland blir jag mätt men men jag blir oftast inte mätt för jag tycker skol maten är inte tillräcklig god.
för det finns oftast inte så god mat och då äter man ju inte mer men herregud det är inte alltid så ja
Jag blir bara mätt ibland. För att det kan vara okokta potatisar och vuxen mat allså bara grutor och nästan inga barn rör maten bara de
vuxna .och då blir jag inte mätt.
jag gillar inte doms matt ibland är det kallt och det brukar vara hårt
Oftast gillar jag inte maten och lämnar matsalen ganska hungrig.:(
för att ibland är det inte så got mat så det är därför
vi äter sama mat tid så vi lämnar mat salen tillsammans
vi får antigen bränd mat.
Ibland blir jag mätt för i köket brukar de inte samma mat och vi har sist lunch av alla skolan.
Ja, jag brukar till och med få pressa i mig maten för att vi inte får slänga mat så jag blir proppmätt. (på det dåliga sättet)
jag blir mät hela tiden
jag är oftast mätt
Ja jag blir mätt
jag brukar nästan alltid hitta något jag tycker om
Om det finns knäckebröd
Ja oftast men om det inte är så god mat så blir jag inte mätt <3 (wow bra emoji)
Det borde finnas mindre vegitariskt
Varför har jag skrivit på 2.sidan
skolmaten är i överhuvudtagit äckligt och är inte ätbart.
Jag äter
Jag äter för att bli mätt nästan alltid oavsett mat.
För att maten är god.
Jag är ej super förtjust i vegetariskt.
Det är inte så god mat
Det brukar inte vara så Nice mat men gillar pannkakor
Ibland hinner jag inte äta mig mätt på 30 min
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Jag tar mackor oftast för jag äter inte så mycket av skolmaten för de är inte min smak. Och jag tycker det är mest "vuxen" mat så här
konstiga grytor..
Ja, det brukar jag vara men det kan ju hända ibland att man inte har ätit sig helt mätt.
Det fins ibland bara vegetariska alternativ den vegetariska ,det är för mycket.
inte så ofta
jag är ibland inte mät men då tar jag min frukt.
Nej man får för lite tid
Jag kan äta onligt med mat för att bli met ibland
Oftast så får man ta lite mat.
ibland blir det fisk med cornflakes och sånt och jag kan inte äta så mycket av det
ibland när det inte är mat jag tycker om äter jag bara två mackor och det blir man inte mättpå
maten kan vara äcklig ibland, vi får jätte mycket fisk.
nej inte gätte ofta
ibland är det inte god matt
Om det inte är för lite mat
Vi får bara ibland god mat
För vi får alltid för lite
Ibland är det äckligt
Maten smackar inte alltid så bra
Ibland blir det mat jag inte gillar och då äter jag inte så mycket men det är ju bara för att jag inte gillar det, men när det är något som jag
gillar så får blir jag oftast inte mätt.
För specialkost får du nästan ingenting jämfört med vanlig mat.
Ibland gillar jag inte maten och äter inte mycket
Om den inte är god eller om jag int är hungrig
Ibland får vi lite lite mat
Jag hatar fisk och potatis så på onsdagar äter jag nästan inget.
För jag äter inte mycket för det är sällan det är gott i skolan
För vi får för lite mat
för jag gillar inte skolmaten om det inte är något gott men jag äter mackor
jag stressas ibland av mina kompisar
jag gillar oftast inte maten så a
de är för jag nästan aldrig äter mat för den är så inte god.
om jag inte gillar maten så tar jag lite mat men jag tar ockso maka.
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för jag brukar inte tycka om matten man arnas ja
det är ekliggt
maten är nästan aldrig god
För vi får alltid för lite...
den är god men mindre fisk
man får bara 4 köttbullar. man får bara 3 potatisbullar
ja det är jag men mindre fisk gärna en gång i månaden och gärna lax
Jag blir oftast mätt för att ibland så är inte maten jätte god och då får man ju typ äta grönsaker och mackor. Ibland så vill man ju ha mat och
inte bara grönsaker och mackor.
Därför att man brukar inte alltid få ta så mycket mat, och det är inte alltid något som man tycker om.
Brukar typ alltid bli mätt men om jag blir mer hungrig så tar jag en frukt eller nåt
ja är alltid mätt när jag går där ifrån.
ofta är det en gräns på hur mycket man får ta tex 8 köttbullar och det blir jag inte mätt på.
Ibland finns det mat som jag tycker om men oftast.
ibland har jag inte så mycket tid ibland men jag blir oftast mät.
För att oftast så hinner jag äta så mycket som jag vill och då blir jag oftast mätt. Men ibland så har jag lite tid och då blir jag inte mätt.
Ibland kan det bli lite äckligt när den är blandad och alla säger att den är äcklig.
Jag äter mig inte mätt utan äter bara så jag inte längre är hungrig, men det funkar bra för mig.
är alltid det även om maten inte är så god
ibland när jag inte gillar maten så äter jag bara mackor då blir jag inte mätt.
Om maten inte är god försöker jag äta lite i alla fall och ta en hårdbröd maka så att jag blir mät.
Tycker att det är mycket vuxen mat
Eftersom att jag är kräsen och att maten är inte så god enligt mig.
för det är ofta mycket mat man inte äter eller inte står sig bra på.
vissa pratar om kalorier och när dom gör det får jag dåligt förtroende vilket gör mig ledsen och då vill jag inte äta något.
Det beror på vad för sorts mat det är om det är god mat så blir jag mätt men om det är mindre god mat så blir jag inte alltid mätt.
Ibland kan maten vara sisådär
Jag är alltid mätt och jag tycker det bra mat.
det är så mycet gratenger, soppor och vegetariskt så jag äter inte så myket vilket gör att jag blit veldigt trött på eftermidan och jag är inte så
kräsen
vi får ofta gå så tidigt och då går alla och då vill jag inte sitta kvar själv så då går jag fast jag inte är mätt.
Ibland är det vuxen mat som många barn inte tycker om.
Ibland hinner eller får man inte ta så mycket man egentligen behöver för att bli mätt.
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jag äter väldigt mycket när det är god mat men när det inte är så god mat så äter jag inte så mycket.
jag äter mycket mat om det är gott
Jag hinner inte ta om innan de stora barnen kommer.
Jag får inte äta så mycket som jag vill. (Kommentar från lärare: instruktion från föräldrar, äter för mycket annars)
jag tar tills jag bli mätt
om jag inte är mätt så är det för att jag inte gillar maten.
Skol maten är INGE god som när jag hittade en stor fet hår klump i sylten till pannkakorna. Maten är Vuxen mat och vi är liksom BARN!!!
ibland är de inte god mat så då äter man sig inte mätt
ibland är det nästan bara vuxen mat
ibland så äter jag inte så mycket eftersom att det inte är så gott
om det är något jag inte tycker så mycket om så blir jag inte mätt.
Ibland äter jag saker som inte mättar t.ex maka eller ris. För maten är oftas äcklig. Det är mest vuxen mat.
för att jag kommer sen till matsalen då äter jag inte för mycket
gillar inte all mat tx fisk lasangj chilikonkane och fiskbullar
ja
Jag äter väldigt lite och jag är kräsen
jag är alltid nöjd med maten
Man behöver vareira oftare ibland så blir det ingen sås till köttbullar och potatis
men ibland är de för lite protein t.ex kött fisk o kyckling
Det finns inte tillräckligt av det som är gott
För ibland är maten inte särkilt god
När det blir fiskpanetter/panerad fisk/fiskpinnar
För att maten är så äcklig så det går inte att få i sig så mycket
Är det god mat jag tycker om så äter jag mig mätt
För maten är ej ätbar
Maten är äcklig
får inte tilräkligt med mat ochh alla barn bara slänger
Jag vill leka med mina vänner.
För jag inte gillar maten så mycket.
För att maten inte är god.
Man får inte ta så mycket som man behöver.
Ibland äter jag bara sallad och macka och då blir jag inte riktigt mätt.
Ibland är det inte så god mat.
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Jag kan inte bli mätt, då börjar jag må illa.
Ibland är maten inte god och ibland vill jag ut och leka.
När maten inte varit så god.
För maten inte är god.
Maten är oftast inte så god.
jag gillar maten
&#127828;
Antingen så får man ta för lite mat eller så smakar matten konstigt en vad det brukar göra när man t.e.x lagar den hemma
Oftast är det inte god mat, eller att man inte hinner äta upp.
Jag tycker inte om maten och då äter jag inte den. Istället äter jag knäckebröd och jag blir inte mätt på det.
Ibland finns ingen god mat
Maten är ofta ganska äcklig.....
man skulle bli mätt om man fick ta mer
för att vi inte får tillräckligt
de vägrar att ge mig mat
Dom ger exakt lika mycket mat som 6 oringarna,vi bode få mer mat en dom
för vi får sålite tid att äta
jag brukar bli mätt
Ibland är det jättelång kö så jag orkar inte hämta mer mat.
Oftast är det god mat
oftast är inte maten så god
för ibland är maten inte så god
det är äckligt
det är så ÄCKLIG mat och jag äter inte äter inte ÄCKLIG
Om det är mindre god mat blir jag inte lika mätt som jag blir när det är mat jag gillar.
för maten äcklig och jag äter inte äcklig mat.
när det är mindre gott äter jag inte lika mycket som jag gör när jag tycker det är gott
Ibland är maten inte så god så då äter jag inte lika mycket men då äter jag macka men det blir jag inte lika mätt på. När det är mat som jag
gillar mer äter jag mer och blir mätt.
ibland är det så konstig mat det är för mycket vuxen mat, tycker jag
ofta får vi vuksen mat
det smakar blyat
för jag äter inte alltid maten i skolan
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för att maten är för äldre, det smakar som det
jag gillar inte alltid det bjuter på
det är typ aldrig god mat
jag tycker inte att maten är ganska äcklig oftast och det är dålig kvalité på maten.
Det beror på vad det är för mat jag vill att maten ska vara lite mer som min mamma lagar den
jag tycker inte om maten det är bara vuxen mat
maten smakar konstigt ibland det är som om det är hår tussar i maten.
För att det inte är gott
Smakar skit
För eklig mat
Det brukar inte vara så god mat alltid.
bra mat
Ibland äter jag bara hård maka för att inget annat finns som jag vill ha
Jag äter för litet för att jag inte går och tar mer mat.
om det är inte någon god mat äter jag typ 2 eller 3 mackor
Begränsade portioner per elev
Jag hinner inte alltid äta klart.
Det kan vara väldigt lång kö och då får jag inte gå före och hämta mer mat.
Jag hinner ibland inte äta för det är för kort tid.
roligt
För i bland är det numer på och det blir för lite
Oftast så brukar jag sant flera, tycka att maten inte är så god.. Jag menar inte att vi ska få pannkakor eller köttbullar varje dag, men att ni i
köket kanske inte ska blanda i massa grönsaker i maten. Och när vi får lasange så är det oftast linser i maten det tycker inte vi är så gott.
ibland är det äcklig och då tar jag en maka men man blir inte mät på en maka.
mest vuxen mat. och för lite barn mat
maten är inte så god så jag brukar äta mackor
ibland kan maten vara äcklig och då äter jag inte av den så då blir jag inte mätt
för jag tycker att maten är inte super god.
för att maten inte ät barnmat och inte är god.
för jag hatar skolmaten
Som sagt det är beroende på vilken mat det är.
maten är inte alltid så god
jag går ut oftast för jag vill inte missa rasten men jag är ganska mätt
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Jag tycker det bara är grytor och maten smakar inte alls gott. Jag vill att det ska vara barn mat
jag är mett om det inte är gryter
jag tycker inte att skolmaten är god. Jag tycker att det borde vara mindre grytor och mer barnmat som t ex pannkakaor köttbullar nuggets
pizza hamburgare
det är oftast inte så god mat.
För att det oftast inte finns mat som är god.
inte alltid för de finns inte tillräckligt med mat ibland och de är mest vuxen mat
ibland är det äcklig mat och ibland mögel!!!
maten är ibland väldigt konstig t.ex fisken, köttbullarna m.m och jag är inte så förtjust i skolmat
Det är för lite tid att hinna äta lunchen.
det är nästan aldrig god mat
för visa dagar är maten kall och så brukar folk vid mitt bord hittat hår i maten eller så hittar jag hår i maten
En gång fick jag bara en pannkaka för att maten tog slut.
för förut när det va pannkaka så när jag bara hade tagit 2 sen nr jag skulle ta mer så var dom slut ióch jag hade inte ätit npn fukost´så jag
va ski hungrig
när maten inte är god så blir man inte mätt och det är typ aldrig god mat
angående matråd. jag tycker att det ska finnas 1 representant från varje klass
Tycker ibland inte om maten.
Ibland är det inte god mat
Jag äter inte när det inte är gott.
Hinner inte äta upp
För det finns ingen god mat
För det är så äcklig mat
Jag hittar inte alltid något jag kan äta
för att ibland är inget gott
för ibland är det inte så gott
finns för mycket grönsaker och för lite matrester.
om de inte är god matt så äter ja 7-8 makor
Jag tycker inte att den e så god
För ibland är det gott och ibland är de bara för äkligt
Ibland hiner man inte om läraren släpper en precis när mattider börjar
för att om det är äcklig mat så äter man inte sig mät
för man vill inte käka ecklig matt
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Ibland finns inget att äta
För man hinner inte äta så mycket.
För att jag äter långsamt och då brukar det bara bli en portion. Jag hinner inte ta mer mat, när jag tänkt göra det.
Jag hinner inte äta upp maten då det är för lite tid.
Jag tycker vi ska få maten vi gillar mest.......
Blir för mycket samma sak
ibland får man bara tre pannkakor och det blir man inte mätt på!
ja vill ha mer kött
Ibland är maten verkligen inte god
MAN BORDE FÅ MER MAT!!!!!! MAN BLIR JU INTE MÄTT VI BORDE FÅ EFTERRÄTT LILLESYSTER
för att jag inte tycker att maten är god och då tar jag oftast bara en macka
Man får ta så lite mat. man får inte mat man blir mätt på.
Ibland när jag inte gillar maten tar jag en macka. Men jag blir inte alltid mätt men oftast för jag får ofta god mat.
vi får inte så mycket mat
För att det inte alltid är mat som jag tycker om, men jag äter ändå lite.
det bror på om jag tycker om maten
Ifall det är god mat så kanske man inte har möjlighet att ta mer av det då det ska räcka till fler.
för ibland är det mat som inte jag gillar men jag tar alltid nånting att äta
ibland är det god mat och ibland inte så jag måste gå super hungrig tills jag ska gå hem.
Eftersom att jag inte gillar maten ofta
Ja, oftast men inte alltid.
Jag hinner inte äta min mat i lugn och ro, några eller flest av dem vid mitt bord och ett annat bord kollar på mig hur jag äter så jag är rädd
om de tycker jag är äcklig.
det är inte alltid gott
ibland kan det vara äcklig mat då brukar ja äta en macka elr sallad, men oftast äter jag mat ändå för det behövs.
För att jag får inte äta i lugn och ro, några eller flest av dem vid mitt bord och ett annat bord tittar hur jag äter, så jag är rädd om de ska
tycka att jag är äcklig.
jag äter inte mat som jag inte gillar alls
jag blir mätt i bland
ibland gillar jag inte maten och då äter jag inte
inget god mat som t.e.x fisk
maten är ibland inte så god.
Ibland men oftast inte
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jag är mätt ibland för jag tycker maten är ganska äklig
jag hittar inte mat som jag tycker om
ibland så kan man få ta för lite mat
Ibland så kan maten vara så äcklig så att jag vill inte äta något och om jag inte tar något så tvingar någon mig att ta mer.
ibland finns det inte god mat.
För det är mer mat för vucksna och inte för barn.
för att man får oftas bara ta av saker 6-7 st
för att maten är inte god och jag äter ALDRIG
för att jag aldrig äter matenoch för att jag inte gillar maten ibland
Det fanns inte ''bra'' mat
jag är inte mät när det inte finns nån bra mat
Jag tycker oftast inte om maten p.g.a att det är oftast samma maträtter som dem gör vecka efter vecka
oftast är det äcklig mat så nej.
När det är pankakor är dom typ alltid slut,torra och kalla! #MerPankakor
Jag vill hinna ut och leka.
Hinner ibland inte bli mätt.
mindre vuxen mat
Nej för man blir alltid utkastad för det är så kallt i matsalen så när man har jacka blir man utkastad
Jag bli utslängd för jag har jacka på mig för att jag är kall
För att jag gillar inte alltid maten och då kan jag inte äta så mycket, gillar tex inte svamp, soppa, vissa grönsaker osv. Förmodligen bara
kräset men så är det
Maten smakar skit
För att jag oftast inte tycker om maten, så då tar jag lite mat, sen grönsaker o mackor
Oftast inte
Om maten inte är god finns et alltid mackor
För maten är inte god och sen kan jag inte konsentrera mig resten av dagen
Äcklig mat
Ingen god mat
Inga kommentarer
Inte så sugen på maten alltid. Och känns som om att vid specialkost att dom inte har så mycket så tar bara lite för det känns som att det
inte kommer räcka till alla.
Vi har kort lunch
Eftersom att det inte alltid finns bra mat
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för jag får aldrig äta mig mätt för maten är inte god.
inte god mat, för lång kö för att hinna ta mer
Nej för att maten ofta är väldigt äckligt och då vill man inte äta så mycket för stt man mår illa när man äter den
När jag kommer dit har redan särskolan ätit upp allt
För att ibland smakar maten bajamaja
För maten nt e god
Jag är hungrig
Om maten inte är god äter jag inte mycket av den
Maten smakar skit och sär skolan äter upp allt
I bland räcker det inte till alla , och det är oftast äcklig mat
Ibland är den goda maten slut om man äter sent
Ibland tar den vegetariska maten slut ifall det är t.ex. fisk. Inte så många äter fisken och då tar de all den vegetariska maten, vilket gör att
jag inte alltid blir mätt eftersom jag inte äter fisk eller kött.
Antar väl att jag inte tar mängden mat så jag blir mätt
Maten är inte tillräckligt god
När jag faktiskt ätter och matten är bra så kan jag va mät i magen
Ibaldn är maten inte god
För det är så äckligt
Jag äter inte
Med godare mat äter man mer och blir mättare.
Är det torrt äter jag inte
För ibland för lite mat och ibland saker som barn i våra åldrar kanske inte vill äta rårisbiffar eller andra saker, jag tycker att vi ska få mer mat
som alla gillar och att personalen tänker på vad vi vill ha och inte bara på seniorerna och vad dem vill ha, och seniorerna får skit god mat
medans vi får skit äckligt och att man tappar matlusten när man hittar hår i maten
Hej
Det är mycket mat som inte passar de flesta yngre så jag äter nästan aldrig en hel portion eftersom jag knappt tycker om något.
För att jag hittar inte maten som jag tycker.
För att det är massa konstiga saker bl.a. som rårisbiffar och konstiga grytor
För att maten inte är god så ofta
Bra eskola
För att det int där god mat
För att jag tycker inte om skolmaten därför äter jag knappt i skolan och om jag äter i skolan så tar jag väldigt lite
Oftast så äter jag ej i skolan, eftersom att maten inte ofta går att äta. Vilket betyder att jag inte ofta äter i skolan det kan vara från en gång
eller två gånger i veckan.
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Maten är alltig tillräckligt god om så inte mer!
det är inte så ofta så god och fräsch, men när det är typ ost och skink sås få blir man lite mätt. man får stutsande potatis
det är inte så god mat i vår skola och den är inte så fräsch så man blir typ aldrig mätt. en gång fick vår lärare grus i sin mat.
Det brukar inte alltid finnas god mat
Om det är god mat(typ aldrig)så äter man lite
ibland så är det begränsningar på hur mycket man får ta
Man får inte ta så mycket man vill eller så är den inte så god
Jag blir inte so mätt för skol maten kan smacka inte så gott.
äcklig skolmat
det är inte god mat, och ibland får man bara ta 2 pankakor fast man är super hungrig
Man får typ bara fem minuter på sig att äta så man kan inte ta flera portioner.
ibland får man inte ta så mycket och då är det svårt att äta sig mätt
det är ingen mat man kan äta
det är typ inte god mat
Det är inte särskilt god mat, men jag är inte så ofta hungrig
det är inte alltid god mat.
Det är oftast inte god mat.
man får oftast inte ta så mycket som man vill...
Om det är någon god mat får man bara ta t.ex 2. Då blir man inte mätt.
För att det inte finns god mat ibland, och då när jag inte äter så blir jag inte mätt.
skolmaten blir trågig för att det är samma mat nästan varje dag
Jag är vegitarian och det finns inte alltid, jag som alltid också måste äta grönsaker för att få i mig energi! Inte nöjd med det.
bara när det är chicken nuggets och chicken kebab
Det är inte alltid god mat så då äter inte jag och mina kompisar tillräckligt.
Ibland så tas den goda maten slut snabbt så att man inte kan äta den mat man vill.
När det är god mat.
om jag inte blir mätt på maten så finns det alltid bröd man kan ta.
nej för det är äcklig mat
Allt
Beror på vilken mat
maten är äcklig så man vill inte äta o oftast blir man inte mätt
om det inte finns något jag tycker om så kanske jag bara ätit en macka då kan man vara hungrig.
Om det finns mycket kalorier
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oftast mat som inte smakar något
Ibland är jag inte mätt om skolmaten inte är god
det är inte god mat
maten mättar inte alltid
maten är oftast inte god så jag äter inte så mycket
för att det är äcklig mat
för att jag hittar inte alltid något och äta
Jag äter inte och är inte hungrig Gör bättre mat vi måste gå till centrum för att äta eftersom maten typ aldrig är god. Och vi har inte
tillräckligt lång rast.
jag äter ibland okej. men jag taggar till kens (pizzeria) med mina bois
äter aldrig för att de alltid är äcklig mat.
Därför att det inte är så god mat och man inte har lust att äta så mycket av det
Blå plast i maten
bra
för att jag inte äter så mycket för jag gillar inte skolmaten
for att maten är inte god
om det är gott så får man ändå små portioner
vi går så tidigt tillbaka
Jag äter inget från matsalen.
maten kan snabbt bli kall och så tappar man apptiten och när det blir godmat så får man endast ta några få):
CAUSE I DONT EAT OBVIOSLY
maten är oftast inte så god, men jag blev glad när det var risgrynsgröt.
när det är god mat så får man bara tex 2 stycken pannkakor o när det inte är så god mat så får man ta jätte mycket
För att jag inte alltid tycker om maten.
HA HA
för jag blir inte mätt
Ibland så passar inte smaken mig så då går jag därifrån hungrig.
ibland så blir jag mätt ibland är jag hungrig?
ja iblan en frukt för jag blir inte mät
holdseften
Jag tycker att 30 minuter är för lite mat tid.
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