
Vilken skola går du på?
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Antal Andel

A Almtunaskolan 102 5,6%

B Almunge skola 0 0,0%

C Bergaskolan 22 1,2%

D Björklinge skola 40 2,2%

E Björkvallsskolan 0 0,0%

F Bälinge skola 67 3,7%

G Börje skola 49 2,7%

H Danmarks skola 1 0,1%

I Domarringens skola 85 4,7%

J Eriksbergsskolan 57 3,1%

K Eriksskolan 3 0,2%

L Flogstaskolan 64 3,5%

M Fredrika Bremerskolan 63 3,5%

N Funbo skola 32 1,8%

O Gamla Uppsala skola 43 2,4%

P Gottsundaskolan 0 0,0%

Q Gränbyskolan 21 1,2%

R Gåvsta skola 71 3,9%

S Hildur 2 0,1%

T Hågadalsskolan 87 4,8%

U Johannesbäcksskolan 0 0,0%

V Järlåsa skola 15 0,8%

W Knutby skola 19 1,0%

X Kvarngärdesskolan 32 1,8%

Y Lilla Valsätra 36 2,0%

Z Länna skola 0 0,0%

a Malmaskolan 66 3,6%

b Nannaskolan 43 2,4%

c Nya Stordammens skola 21 1,2%

d Nåntunaskolan 22 1,2%

e Pluggparadiset 26 1,4%

f Ramsta skola 57 3,1%

g Skuttunge skola 15 0,8%

h Skyttorps skola 0 0,0%

i Stavby skola 24 1,3%

j Storvretaskolan 12 0,7%

k Sunnerstaskolan 102 5,6%

l Sverkerskolan 63 3,5%

m Tiundaskolan 0 0,0%

Jag går i/på
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n Tunabergsskolan 24 1,3%

o Tuna skola 1 0,1%

p Vaksalaskolan 66 3,6%

q Valsätraskolan 29 1,6%

r Vattholmaskolan 48 2,6%

s Von Bahrs skola 0 0,0%

t Vänge skola 17 0,9%

u Västra Stenhagenskolan 33 1,8%

v Växthusets skola 36 2,0%

w Ångelstaskolan 53 2,9%

x Årstaskolan 49 2,7%

y Ärentunaskolan 0 0,0%

z Östra Stenhagenskolan 1 0,1%

A Annan 93 5,1%

Respondenter 1 812

Antal Andel

A tjej 867 47,0%

B kille 978 53,0%

Respondenter 1 845

Antal Andel

A 2 804 43,5%

B 5 743 40,2%

C 8 302 16,3%

Respondenter 1 849

Medel 1,73

σ 0,72

Jag är:

Jag går i klass:
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Antal Andel

A Ja 1 668 90,3%

B Nej 180 9,7%

Respondenter 1 848

Antal Andel

A Ja 243 13,3%

B Nej 1 583 86,7%

Respondenter 1 826

Antal Andel

A Ja 237 35,2%

B Nej 436 64,8%

Respondenter 673

Jag äter i skolrestaurangen varje dag:

Äter du specialmat?

Om du äter specialmat, får du bra specialmat?

Om inte, varför inte?

Kommentarer, se sidan 9
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Antal Andel

A Ja alltid 180 9,9%

B Oftast 631 34,7%

C Ibland 896 49,2%

D Nej aldrig 114 6,3%

Respondenter 1 821

Antal Andel

A Ja alltid 258 14,2%

B Oftast 603 33,2%

C Ibland 816 44,9%

D Nej aldrig 141 7,8%

Respondenter 1 818

Antal Andel

A Ja alltid 775 42,8%

B Oftast 596 32,9%

C Ibland 312 17,2%

D Nej aldrig 129 7,1%

Respondenter 1 812

Markera dina värden.

Tycker du skolmaten är god?

Hittar du alltid mat du tycker om?

Är den varma maten tillräckligt varm?
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Antal Andel

A Ja alltid 1 006 55,6%

B Oftast 440 24,3%

C Ibland 222 12,3%

D Nej aldrig 142 7,8%

Respondenter 1 810

Antal Andel

A Ja alltid 626 34,7%

B Oftast 599 33,2%

C Ibland 427 23,7%

D Nej aldrig 153 8,5%

Respondenter 1 805

Antal Andel

A Ja alltid 600 33,2%

B Oftast 632 34,9%

C Ibland 464 25,6%

D Nej aldrig 113 6,2%

Respondenter 1 809

Är mjölk och vatten tillräckligt kallt?

Är du nöjd med salladsbuffén?

Om inte, vad kan bli bättre?

Kommentarer, se sidan 16

Är du mätt när du lämnar skolrestaurangen?

Om inte, varför inte?

Kommentarer, se sidan 34
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Antal Andel

A Ja alltid 1 022 56,3%

B Oftast 459 25,3%

C Ibland 217 12,0%

D Nej aldrig 116 6,4%

Respondenter 1 814

Antal Andel

A Ja alltid 1 015 56,4%

B Oftast 405 22,5%

C Ibland 241 13,4%

D Nej aldrig 140 7,8%

Respondenter 1 801

Antal Andel

A Ja alltid 274 15,6%

B Oftast 583 33,2%

C Ibland 589 33,6%

D Nej aldrig 308 17,6%

Respondenter 1 754

Markera dina värden.

Är du nöjd med bemötandet från personalen i skolrestaurangen?

Får du den hjälp du behöver av personalen i skolrestaurangen?

Markera dina värden.

Är du nöjd med ljudnivån i skolrestaurangen?
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Antal Andel

A Ja alltid 291 16,6%

B Oftast 600 34,2%

C Ibland 607 34,6%

D Nej aldrig 256 14,6%

Respondenter 1 754

Antal Andel

A Ja alltid 909 51,9%

B Oftast 426 24,3%

C Ibland 289 16,5%

D Nej aldrig 126 7,2%

Respondenter 1 750

Antal Andel

A Mycket väl godkänd 349 19,9%

B Väl godkänd 627 35,7%

C Godkänd 537 30,6%

D Icke godkänd 243 13,8%

Respondenter 1 756

Är det rent och snyggt i skolrestaurangen?

Har du tillräckligt med tid för att äta?

Vilket betyg vill du ge din skolrestaurang?
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Antal Andel

A Ja 1 045 59,9%

B Nej 195 11,2%

C Vet ej 506 29,0%

Respondenter 1 746

Finns det matråd på din skola?

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

test 1

Testar

Testar igen

när jag fåra annat bröd så är det jätte tort och det blir värre med smör. när jag får annan lasagne så känns det bara som att ha smält ost i
munnen.

Då får man inte bra specialmat i sig

jag äter inte specialmat.

jag äter inte specialmat.

vet inte har inte ätit special mat tidigare

jag äter inte fläsk

Dem serverar inte det jag inte kan äta

Jag äter inte specialmat

hejj

jag äter inte specialmat

bläääääää

<

Ibland är det dåligt, för att det är oftast inte samma specialmat som vanlig mat.

gör själv

jag äter inte special mat

ingen specialmat

Välling

vegetarisk äckligt skit hela jävla tiden även fast man inte får speciellmat
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Brödet smakar inte gott och det torrt och kornigt

-

nej

nej

Jag äter det inte

maten är bra.

jag är muslim

Allergiker och tycker maten är god

jag äter inte special mat

jag äter ej SM

ej specialmat

jag äter inte

ej ägg

ej specal mat

ej ägg.

Jag äter inte specialmat

igen sp mat

äter inte specialmat

äter inte specialmat

Förut åt jag specialmat, då var den inte god.

jag äter inte specialmat

äter inte

jag vet inte

äter inte

jag äter inte special mat

jag äter inte special mat

Jag är vegetarian, och jag får väldigt mycket konstig mat. Typ broccoli gryta etc. Och jag gillar inte grönsaker.

Jag äter inte dålig eller bra special mat det är väll såder ibland är den bra ibland gillar jag den verkligen INTE så jag äter inget och blir
hungrig.

jag behöver inte specialmat

jag vet inte mat tanterna gör dålig mat

äter inte specialmat

Lite för "ovanlig" och speciell vegetarisk mat.
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Jag äter inte special mat

Luft smakar gott.

NEEEEEEEEJJJJJJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

det är aldrig samma mat, jag känner mig diskriminerad. Bara för att mina föräldrar inte äter fläsk betyder det att jag måste skamfult gå till
specialkosten- som inte ens är god

jag vill men det kostar pengar.

jag tycker att maten jag får är bra.

Den är bög

Jag får ingen

Jag äter inte specialmat för att jag har ingen allergi.

jag äter inte specialmat.

för jag äter inte specialmat

Det mesta vegetariska är gott

Äter inte

För att jag inte äter special mat

Jag får inte special mat

jag äter inte specialmat

sparka lillie!!!!!!

för att jag inte behöver

jag äter inte special mat

jag äter inte det

jag äter inte det

matten är inte så god som jag skulle viloja

jag brukar få specialmat

ibland kan det va skillnad mellan t.ex. korven jag äter inte fläsk kött

den är för olik vanliga maten.

jag får önske kost

Ibland kan jag få bra special mat. Men oftast så får jag något helt annat än vad dom andra får och det inte alltid gott. Eftersom jag är gluten
och vetestärkelse så kan jag inte äta all mat som dom andra som bara är gluten.

äter inte

jag är inte allergisk mot något

vet inte

jag får chikennuggets
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Jag äter inte special mat och vet inte hur det smakar.

jag äter inte specialmat vet inte hur det smakar

de andra brukar alltid på något gott men jag får någonting helt annat

jag äter inte special mat. Dom som äter special mat får sin mat dom har också ett eget rum.

nja, man kan säga att det är båda två för ibland får jag inte så himla god mat eller så får de andra en annan och jag får en helt annan sort.

jag har ingen

det verkar inte som om personerna som lagar den anstränger sig för att få den att ens se god ut, till och med lärarna håller med.

den är bra för att den är oftast ganska lik den vanliga maten.

mer pasta

vet inte

jag äter inte specialmat. vi äter i klassrummet. vi får bara en mat.

jag äter inte spesial mat. men jag har hört att den är äcklig

väldigt sällan får jag samma mat som dom andra och jag får väldigt mycket pannbiff, köttbullar, och vanlig biff. min mat ser inte lika god ut
som dom andras. jag skulle önska om jag fick ex. om dom får kyckling korv så skulle jag kunna få vanlig korv.

jag tycker maten är oaptitlig både för ögat och för smaken jag fattar inte varför det inte bara kan byta ut mjölken till laktosfrimjölk

jag är laktosintolirant

jag äter det inte

Om jag inte gillar maten så äter jag makor för jag har blod socker problem.

jag äter inte specialmat

hej

Jag gillar inte den

för ibland så finns det inget som jag tål

det smakar typ likadant som det vanliga

Jag äter ingen specialmat.

ibland

jag är vegitarian och tycker att man kan göra förbättringar gällande den vegmaten. Försök gärna göra den så lik den maten det är kött i.
Bara för att jag inte äter kött så betyder det att jag älskar grönsaker. Byt inte den vegmaten som ibland när dom andra köttfärsås och
spaggeti kan jag få linsgryta eller morotsgryta. En gång och det är bara en gång som jag har jag fått soyafärs. Jag är ett vanligt barn det
enda som är annolunda med mig är att jag inte äter djur.

bättre mat!!!!!!!!!!!!

. . _

jag äter inte skolans mat för att jag äter halal kött

Ja jag får bra muslim mat

samma hela tiden
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Jag äter inte specialmat :D

jag tryckte fel

Tryckte fel, skulle inte svara på den här frågan.

äter allt

Jag tryckte fel, skulle inte ha svarat på den här frågan.

Jag gillar er mat som tusan !

Gillar potatis och purjolökssoppan, men den finns aldrig som laktosfri. Bara linssoppa.

En gång låg det vita larver i maten sen stinker det

bättre än vanliga maten men ändå inte gott

jag behöver äta mat för att jag är under viktig

alla som får special mat de får god mat hela tiden medans alla andra får bajs.

kebabb

Ibland är det bra

Bra

jag äter inte specialmat

i bland

maten är god men den kan vara dålig ibland

Ko prur aldrig

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

jag får inte så bra specialmat då den är inteså god

det är inte så himla bra med brödet, det är inte gott.

Hej,jag äter pasta till specialmat hejdå

nej

jag älskar er mat!

jag äter specialmat för att jag är laktos. jag tycker att jag får mycket äckligare mat. maten ska ju smaka lika dant som den vanliga maten.
och det gör inte specialmaten.

men pastan är lite tor

det är ikligt 0/10

Mat personalen vet precis vilken mat jag ska ha

Det är fortfarande äkligt

bra

Jag tål inte baljväxter så att jag får speciall mat darför. Men jag får alltid lassange och det skulle kunna vara något mer likt den mat dom
andra äter eller bara lite varitaion för att jag får alltid lassange!
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jag gillar inte pastan för den är bara deg

jag vill ha specialmat

vet inte

den är INTE ätbar!

Jag skulle nog inte kunna kalla det speciellmat för ibland så tycker jag att vi brukar få samma mat ganska ofta i skolan. Och salladen i
matsalen brukar inte var så goda t.e.x tomaterna de brukar va jätte äckliga och mjuka.

Jag äter inte specialmat

God vegetarisk mat.

jag är vegetarian och tycker att maten oftast är god.

Den vegetariska kosten är alltid helt anorlunda än den vanliga rätten. T.ex. om den vanliga rätten är korv så får vi oftast än grönsaksgryta.

det finns ofta inte det som dem andra får t.ex om det är falukorv med fläsk i, så får jag ofta ta något mindre t.ex prinskorv jag skulle villja att
det blev mer lika för dem med specialkost&#9829;

jag är känslig mot mjöl jag brukar få ris istället för pasta.

Men ibland är den inte bra och smakar konstigt.

den är god

Ibland är specialmaten god och ibland är den inte god.

jag får inte lika mycket som dom andra ibland och det finns inte goda mackor!

Jag får ingen specialmat

När det vegetariska kom så blev bara maten äckligare. Och jag är en tjej som inte alls tar så mycket mat eftersom jag inte gillar det ni gör.
Jag vill inte låta dum men jag säger bara det jag tycker, ni gör ju det bästa ni kan. Fast ett tips är att ni brukar ju sätta upp ett papper där det
står om vi slänger lite mat så får vi glass. Jag tycker att ni borde göra det lite oftare så att vi inte ska slänga så mycket mat.

men det är nästan samma mat varje dag

äter inte specialmat

Laktosfria maten är inte god. Jag får mat som är bränd eller stark.

Ibland är det gott, men oftast tycker jag inte om maten.

jag får inge specialmat

inget

Jag är bäst och snygg!

det är inte gott

äter inte special mat

Blev fel

jag äter inte specialmat

Men ibland finns det väldigt lite så jag kan inte ta om när jag får special mat

it's shit
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ja den är bra för att den är oftast god. men ibland när de som inte äter specialmat får tex potatis så tar jag det och sen så får vi som äter
spesialmat tex lassange

spesjel mat är got

den är oftast inte god

jag äter inte speciakmat

vissa dagar är det inte god mat och då kan jag få andra saker som är gott, men när det är t.ex. lasagne så smakar våran typ barnmat och
de andras är ganska god

bra mat

Jag tycker att maten är god.

jag äter inte spechel mat

Ja!

Jag får ingen specialmat i skolan.

det suger

det är oftast god mat

Jag äter ingen specialmat för att jag inte behöver, jag tål allt.

jag åt special mat men slutade för jag ville äta från baren!!

Specialmaten är god. :P

skolmaten suger

godare mat

jag får inte specialmat så jag tar nej

När det är mat med för mycket ägg i så får jag annat.

för att jag tycker att maten är god

Det smakar unken gammal gitta förfaan jag kommer knulla matsalens mamma

För maten är som hundmat

Det smakar ko skit

Den är inte God den är oftast dåligt skick och smakar dåligt och maten som är laktosfri räcker inte till

De försöker göra något avancerat isället för att göra något enkelt. Som fisk med pizza täcke licksom hur fan tänker dom ffs kan ni inte bara
göra vanlig fisk. Och den kokta potatisen är sur och seg

Som en gammal unken fitta

Är vegitarian, många grytor, gärna mer variation

Har inte det

Skolmaten suger något stort

maten suger

äter inte i skolan

Kost & restaurang elevenkät 2015

PLANSURVEY Sid 15/48Kost & restaurang elevenkät 2015



Nope

SUG KUK

Äter ej specialmat...

Cancer

Den maten jag får är speciellt äcklig

Halal kött är oftast slut och när jag lämna klagomål till rektorn Carina Belbring så sade hon - om du har klagomål kan du åka hem till ditt
land. jag känner mig föförolämpad och ovälkommen till matsalen.

Suger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BAJS

Det smakar skit

jag äter inte gris, allt annat äter jag

nnlnvnköbhkfbhöf

njaaa

det är inte mycket variation och det blir oftast rester

maten är jätte dålig fick matförgifting ska stämma skolan

maten suger hästkuk

nej maten suger skit mycket och allt mat är gammal och äckligt och allt är vegetarian mat och smakar bajs. jag hatar den här skolan och
fuck you, you and you

mat är skit äcklig jag får matförgifting jag knullar era mammor på köksbordet

Ganska mesigt och tråkigt vegetariskt alternativ

Mitt imellan.

Jag äter inte flest.

ibland

Jag tycker inte om att alla inte får samma mat

den är inte god

Kommentarer till frågan "Är du nöjd med salladsbuffén?"

test

Mer varierade grönsaker

Det har hänt ungefär två gånger att det inte finns grönsaker som jag gillar.

ja så där jag vill att man kan välja på mer en gurka, morötter och vanlig tråkig typ pizzasalad eller vad det nu är.

inte så got

det borde finnas pizzasalad alltid
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Torra grönsaker och oftast inte så mycket kvar.

pizza salad är bra

i bland är det för lite grönsaker.

det finns oftast samma sallad så man måste gilla de för att kunna äta men jag vill att det finns mer sallad att välja mellan

Jag skulle vilja ha lite mer vanliga grönsaker som till exempel gurka, morötter, tomat etc. Vi har ofta mest oliver och andra konstiga
kombinationer, dessutom så är dem mindre barnen väldigt slafsiga när dem har tagit och det gör att man inte är sugen på att äta dessa
grönsaker eftersom att allt har blivit blandat.

2

det är olika

Det kan bli mera grönsaker

Det typ samma sallad i salladbuffen i hela veckan,

jag tycker nästan aldrig om maten vi hittar hår i maten och ben de är så äckligt asså man vill inte äta maten vi får alltid nästan äcklig mat
önskar att vi kunnde få bättre för den maten vi får en inte god jag äter inte ibland går hungrig för de är inte god mat dom borde förbättra den

mer variation bland salladsbuffen och olika sllader

det finns ingen vanlig sallad

Grönsakerna blir ofta "mosiga" och bruna när de står framme för länge. Mer variation i grönsakerna skulle också uppskattas.

skulle kunna vara mer av det som vi gillar. för ibland är det skut och det finns inte mer, då är det mycket kvar av det som vi inte gillar.

oftast är det äckliga saker som vit kol doppat i någon äcklig sås eller äpplen doppat i vinäger. och det finns nästan aldrig morötter eller majs
eller gurka.

för att det finns inte tillrekligt varierat och för lite feta ost

Jag vill ha saltgurka varje dag

det smakar bajs

jag vill ha mer majs.

ibland är det bara massa konstiga äckel röror

de kan finas mera

jag tycker det är dåligt för det finns inget att välja på typ och det är typ altig slut på grönsaker.:(

jag tycker att det borde vara mer att välja på. vi har typ samma varje dag.

mer utval

Ibland finns det lite att välja på.

mer sallad

om man har lunch sent en dag så är oftast all sallad slut och då finns det bara äcklig eller mindre god sallad kvar

ofta alldeles blöta

svarta oliver

Ha alltid pizzasalad så blir det bra
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Bättre sallad , mer sallad

godare mat!!!!!!!

finns bara kålhuvuden :(

nej

Jag tycker ni ska ha olika sorters grönsaker, som exempel: varje dag ska ni ha morötter, majs, pizzasallad och lite mer liknande grönsaker!

Jag är nöjd med den

maten är bra.

Det brukar vara bra salladsbufe

Det har bar sallad!!!!!

det finns goda

mega otroligt bra.

jag har special grönsaker i privat burk

det finns mycket att välja på.

ja nästan

det är got

det är mycket grönsaker.

salladen är bra.

Den är bra och så men det kommer alltid lite smuts i skolarna.

ibland är det för lite grönsaker och det är samma grönsaker hela tiden

Ibland finns det för litet utbud av grönsaker.

jag äter inte sallad

Geggiga bönor, jag förstår inte varför dom är så mjuka. För sällan bladsallad. Förra året hade ni ruccola varje dag (och ibland spenat) nu är
det väldigt sällan. Gärna mer ugnsrostade grönsaker tex zucchini och paprika och rödlök. Ni har haft det några gånger men ganska sällan.
Det vore gott med kikärter utan curry på. Ni brukade ha sojabönor men har slutat med det. Det var gott. Ugnsbakade tomater var gott men
det har ni slutat med också.

lite sallad på välja på

saknar tomater och moroter.

ibland saknar jag gurka

ibland saknar jag gurka

äter inte av salladen

de finns inte så mycket kvar när vi kommer

det är bra med mycket grönsaker

det borde va mer gurka och majs

för att det inte finns lika mycket majs
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super bra

ibland finns det inga grönsaker jag gillar.

Jag tycker att det skulle vara bättre om det fans fler allternativ.

ibland finns det inga grönsaker som jag gilar

jag tycker att det skulle vara bättre om det fans fler allternativ

För ibland finns det sallad jag inte tycker om

saknas vissa grönsaker

Mer olika saker som gurka, paprika t.ex

mer gurka och morot

Skulle vilja ha morötter

Ibland finns det inte gurka och majs.

Jag vill ha gurka i en egen skål. Och gärna oliver.

Istället för sallad skulle det finnas var sin burk för olika grönsaker, inte blanda.

man kan sluta hälla en massa dressing på allting

Det borde finnas mer tomat och saltgurka.

Det finns typ bara morötter, tomat och gurka. Ibland har vi varma rotfrukter, men de är jätte kalla. Jag skulle vilja ha oliver varje dag,
citroner, paprika. Tomaterna är alltid sliskiga och jätteäckliga.

Mer gurka.

Vi skulle kunna få mer grönsaker att välja på.

Mer broccoli

Gärna mer rödbetor

Mera oliver och salladsblad

Mer färska grönsaker. Och vi borde ha mer frukt, fetaost och sås.

Mer färska grönsaker, vi borde ha mer fetaost, gurka, morot,frukt och sås.

dom skulle kunna ha lite mer normal sallad vissa dagar typ istälet för pizasallad majs och lite normalare dräsing som vitlöksdrässing eller så

inte alltid för att den har vissa grönsaker som jag inte gillar (lök och chili) och vissa blandningar t.e.x böner med en sås

jag vill helst ha fetaost eller tonfisk och moröter

kan dom inte ge oss olika salladbuffer varje dag

det skulle kunna vara mer varierat

skalbaggar i salladen och personalen är stolta för den är "obesprutat"

ibland smakar morötterna schampo och det finns inte tillräckligt med vitaminrika grönsaker / rotfrukter ibland

Maten ligger överalllt

salladsbuffén borde vara framför den varma maten. Ibland tar man alldeles för mycket varm mat och har inte plats för sallad
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Äter inte sallad så bryr mig inte så mycket

Sluta blanda massor av grönsaker med varandra och börja göra vanliga grönsaker.

69 of 420 not enuff lenceflares.

Mer grönsaker! Inte bara t.ex. pizzasallad. Också gärna mer bulgurblandningar.

mer variation

jag äter inte grönsaker

Mer grönsaker och frukter

Mindre röror och mera "rena grönsaker"

jag tycker det är för mycket vuxen salad

För lite gurka. För mjöliga ärtor och majs.

NWDJONFJKN

pasta sallad med vitlöks sås skulle önskas som till läg

Det skulle vara bättre om det fanns mer grönsaker. Om nånting är slut så borde man fylla på med mera grönsaker.

godare saker

fu

behöver mer grönsaker

den är god

typ att man har gurka i en egen bunke och typ tomat i en mm.

Jag är nöjd med salladsbuffen.

jag vill ha en skål med bara gurka

det är alltid samma sorts sallad

champinjoner varje dag

jag är nöjd med den.

för det är alltid samma och jag vill ha lite godare salladsbuffe

mer variation

Det borde finnas pastasallad

Kan vara för få

När salladen tar slut då kan dom fylla i igen

De borde ha majs

Alla står där vid salladen och så ser det äckligt ut efter

Ja det är bra men jag brukar inte ta från salladsbuffén

ibland finns det nt någon god sallad

sparka lillie!!!!!!!!!!
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Vill ha inte ha blandad sallad utan gurkan och tomaten för sig.

Vill inte att salladen ska vara blandad, vill ha tomat för sig, gurka för sig.

Tomaterna och gurkan ska inte vara blandade med salladen

Vill ha gurka,Vitkål

gurka

jag vill att det ska finnas mer grönsaker och ost

nä

jag tycker man borde ha avokado

oftast

jag gillar inte salad i bland

jag gillar inte salad i bland

de kanske borde ha mera rester

att det är frukt där också

det brukar vara årstron i eller små flugor

jag tycker att de ska göra mer sallad.

det borde finnas bättre godare sallad nästan samma sort

jag skulle önska lite mer varation

mer olika slags sallader som ej är blandade med varandra

mer grön saker!

mer sallad!

jag gillar värkligen salladen

Det är inte så mycket utbud skulle jag säga. Jag gillar inte bönor m.m så oftast tar jag gurka, morot, eller tomat.

att ni delar upp den i olika delar

Oftast är det blandat istället för en och en

Den är oftast för varm.

inte blanda sallade

jag vill ha mera majs och gurka

när jag ätter är maten kall.

ibland blandar dom goda grönsaker med grönsaker som jag inte tycker om och då finns de oftast inga goda kvar...

Ni blandar salad nästan hela tiden.......

jag äter inte jätteofta sallad

för den är fräscht

risen är det mycket salt i
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Jag tycker om maten men ibland så är det sådär.

det är mest samma

mer morötter. mer gurka.

grönsakerna är torra!

det måste finnas mer att välja på. jag tycker att vi borde få vanlig sallad t.ex. romansallad, isbergssallad osv. jag tycker också att det borde
finnas sallads kryddor t.ex. italiensk sallads krydda

ibland är det vettig salad men annars är det bara salad som vuxna äter

mer grönsaker tex gurka tomat

det måste finnas mer att välja på och dom måste ta in melon sallad och mer färskost :)och tabolle det är libanest:)

grönsakbordet är god men det är oftast samma sak det kanske blir bättre med olycka saker varje dag eller varan dag

Mer barn smaker tex tomat gurka oliver sallat osv varje dag och inte bara röror.

sallads buffen är väldigt bra

Det är väldigt mycket vuxen mat. Vad jag tycker. jag vill gärna att det ska vara lite nyare grejer på salads bordet. Jag vill att det ska vara lite
sura och saker som är nyttigt som är i från andra länder.

Det som skulle kunna bli bättre är att ha mera minimajs

Att dom har kokt brokoly.

Jag är oftas nöjd med sallads buffen

de kunde varejera lite med salladsbuffe

vi har bara 2 grönsaker men ja

för det första så HAR VI INGEN (vi får små lådor). för det andra så får vi typ samma grönsaker varje dag.

ibland kan den vara lite ofräch

mer gurka

vi har ingen

vi har bar 2 sallader men ja oftast

vi äter i klassrummet, vi får två olika grönsaker jag brukar gilla det

jättebra! vi har bara två att välja mellan

vi har ingen salladsbuffe´

vi har ngen salladsbuffe. vi får bara en sallad

har ingen sallads buffe

vi kan bara välja på två

vi har bara två grönsaker att välja mellan.

Vi har ingen sallads buffé på vår skola.

vi har bara två
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Jag brukar inte äta sallad så ofta.

Jag vill ha mer pizza sallad

Det brukar inte ha de grönsaker jag gillar och morötterna brukar smaka som nagellack luktar och så luktar de det och

Jag gullar inte alla grönsaker och engång luktade det nagel och smakade nagellak om moröterna.

den är bra men inte så bra den borde vara

för det finns inte så mycket gott

det är typ alltid varmt

Mer vanliga grejer typ gurka och vanlig sallad

Det finns mycket att välja på.

det kan finnas typ godare bröd och vi kan ha chilli och inte pepparoni fast den är god

Jag vill ha mer sallad barn tycker om.

tjo

jag ska ta ett samtal med kocken

Lite mera val

ha godare saker

Det kan vara vara mer grönsaker utan tillsatta bönor och sånt.

det mesta tycker jag om

inte så mycket blandningar på sallads bordet.

Det finns alltid något jag vill ha.

Oftast en massa blandningar, det vore bättre med lite mindre blandningar och pastasalladen borde inte ha någon dressing eller sås på.

att dom har mer saker jag kan äta i salladsbuffén

gurkan är god

det kan vara gott ibland

jag önskar att dom inte blandar ihop saker till ex ananas och vitkål

det kan vara gott oftast

Ha alltid morötter! Det går hem hos alla! Ibland saknar jag vissa kryddor på krydddelen.

oliver och majs är gott

För att vi är den sista klassen som äter men, stordammen plockar undan 70% av sallads buffen.

Lite andra grönsaker och köket ska ej plocka bort allt fören alla har lämnat matsalen.

dom borde ha mera grönsaker som typ gurka, tomat, majs, sallad t.ex.

Mer varierande grönsaker. fler dagar man kan få oliver.

+Bönor utan lök

gör den lite fräshare tack
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Det är oftast äcklig dressing på salladen.

ha mer barn vänlig sallad och inte så mycket röror

Det är alltid pastasallad men nästan aldrig gurka.

mer ärtor

mera barn sallad, inte bara som vuxna oftast äter. bättre mat.

jag vill att dom ska fixa skolsaladen alla i våran klass gillar dom inte

Jag äter inte grönsaker.

de borde variera lite mer med grönsaker för att det blir nästab aldrig gurka eller minimajs. men ibland kan det bli paprika och det borde de
ha oftare.

Lägg fram mer grönsaker inte blandningar av grönsaker

- - -

Det borde finnas mer paprika, tomat, gurka och sånt för att det är väldigt många som inte gillar t.ex bönor, banan med sås eller salladsröra.

Det är alltid pastasallad men nästan aldrig gurka. De plockar undan maten när man inte är klar.

Vi är en av de sista klasserna som äter så de plockar bort 70% när det är vår mattid.

Det skulle vara got om ni kunde ha mer oliver och mer pastasalad med fetaost.

kanske lite mer blandande grönsaker

Jag tycker att det är bönor för sällan. VIll helst ha bruna bönor.

önskar gurka o morötter varje dag

Det finns aldrig pastasallad.

Asså jag tycker väll att det finns lite allt möjligt. Men grönsakerna smakar annorlunda än hemma. Men det finns väll ganska många
grönsaker men tycker det inte smakar som vanligt.

äcklig

den finns mycket sallad men den smakar inte som vanligt.

Mer gurka :D

dem är äkliga

det finns nästan aldrig gurka och ibland smakar moröterna nagellak

jag är ganska nöjd

Jag tycker att det ska vara saltgurka när det blir hamburgare.

salladen kan vara god i bland

i bland är det något got.

Vill ha mer broccoli. Gillar ärtor och majs.

Jag tycker salladsbuffen är bra men inte alltid så goda grejer.

De kan ha så man kan få plocka egen pastasallad med tex pasta, kyckling osv. Och att de har massa konstig röror som typ ingen äter, tex
banan i chili.
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Finns inte alltid bra grönsaker mest special blandade som personalen käkar.

ha mer morötter med vatten eller pizzasallad

ibland ligger det matrester i byttorna annars är de bra

kan va mer grönsaker och frukt

vattnit

morötter varje dag

jag har aldrig testat saladen.

Det är mycket som de flesta barn inte gillar alls, t.ex. championjoner o löx osv.

iband är det konstig sallads buffe och inte vanlig som tex gurka,tomater osv

den e torr och kall ibland frusen

fräshare

går aldrig dit

nej ligger alltid grönsaker på fel plats idioter i matsalen

Bra

godare sallad

jag tycker att skolan behöver majskorvar och broccoli med lite morötter.

Fak

HEJ

6

jag tycker att grönsakerna är mosiga det är oftast tomaten som är det.

det finns inte något att välja på

Den suger för det finns saker som man aldrig smakat

Bra

Det finns saker man aldrig ätit förr, så den är äcklig

mera morötter

Mera majs

Mera rivna morötter eller stavar

sallad är inte gott

jag hatar salad

ta godare sallad

Det är för mycket konstiga grönsaker, typ gratinerad svamp och sånt. Mer normala grönsaker tack, som typ paprika, gurka, morot osv. Idag
var den enda "normala" grönsaken salladsblad.

Hej, jag tycker att det inte finns några goda grönsaker oftast det finns typ aldrig gurka, vanlig sallad, paprika
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mer sorters grönsaker

ibland tar jag bara en slaks grönsak

ibland är saladen inge god

ibland finns det bara inte att det är goda grönsaker

allt salad är bra!!!:D

det ska finnas mer sallad. och att svarta oliver är oftare och att man får ta hur många svarta oliver som man vill.

jag gillar inte sallad

mer vareerat

´när bar står bredvid då pratar de så att det kommer spot

jag gillar inte sallad, bara tomat

Ibland så är det inget som man gillar.

Den är så god och bra.

den är sådär

jag vill ha godare sallad, och ännu fler val. det finns inte alltid något man gillar

Jag brukar inte ta sallad

jag tycker om när det är sallad som oliver, sallad, ananas och paprika. men jag tycker inte lika mycket om när det är linser, olika sorters
bönor, keso os.v

Salladen är oftast inte god.

ibland finns det hår i saladen

Mer majs och tomater!

Det är alltid gott med sallad tycker jag.

jag äter typ bara gurka,paprika och morot

Brukar inte äta sallad grönsaker etc

jag tycker att det är för mycket kryddor i

Ibland kan salladen kan vara seg och geggig

fast det skulle kunna vara lite mer goda saker som dom flesta tycker om

Jag tycker att skolan har god sallad och ätter mig mät på salladen.

det bruka vara äckliga tomater och ibland saladen även bönorna är inte goda jag gillar inte morot men det borde vara mer oliver häls gröna

ok,skulle vara majs med tex ett stort ¨plastskydd¨över salladen för många nyser ofta där

gurkorna är ganska torr. och saladen är också torr och smakar ingentig.

Jag vill ha mer olika grönsaker

Jag gillar inte att gå i skola på grund av maten!

Jag äter aldrig maten i skolan så att därför blir mina svar lite svåra att räkna in.
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betre salad och grönsaker

det brukar vara konstiga grönsaksblandningar som nästan bara vuxna gillar

jag tycker att vissa grönsaker är väldigt mjuka som t.e.x tomaterna och det man inte gillar finns det mycket av, men grönsaker man gillar
finns det inte mycket av.

det är alltid samma

Den är bra

Mer sallad

Om något är slut, t.ex. pizzasalladen, då skulle jag vilja att det fans mer att fylla på. Det finns oftast det, men inte alltid.

Jag tycker inte om när de lägger typ citron i morötterna, det är inte gott.

De här små skålarna med olika grönsaksröror i är inte goda och dom äter vi aldrig.

gurkorna är varma

mer variation

Ättiksgurka vore gott.

inte blanda olika grönsaker

Fler oliver och majs och mer omväxling med salladsbordet.

kan snälla fixa polska betor

det skulle vara kul med lite mer variation&#9829;

Mer variation på grönsakerna

blanda inte grönsakerna

för ibland blandar ni grönsaker

jag tycker det är för mycket tomater eller något annat på salladbordet

mer tomater

Jag tycker den är bra för det finns mycket grönsaker och det finns alltid något man gillar.

jätte gott med grönsakerna men jag tycker jätte mycket om coleslaw

Ibland är många konstiga grönsaker.

jag äter inte sallad så ofta

dom blandar grönsakerna ibland det är inte gott

Blanda inte grönsaker för det kan finnas grönsaker som man tycker om blandat med något man inte tycker om och då kan man oftast inte ta
just det. Annars är det bra.

olika grönsaker

Jag gillar inte alla sorter som finns, t ex blomkål. Det kan vara mer paprika och ärtor.

Allt är gott men inte direkt allting jag gillar inte olliver

Det är inte så många som gillar vissa grejer i salladsbuffen.
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jag gillar inte när det är blandade grönsaker.

jag vill hjärna att det ska finnas majs varje gång för det är grönsaken jag äter mest av

Jag är nöjd med salladen

lite fler altenativ

Ibland för det är ofta typ böner och saker som jag inte är så försjust i.

Ja, ibland är den salladsbuffen god. Men det ni kan förbättra är ju att ni kan ha med vattenmelon och honungsmelon:) För ibland finns det ju
ananas

jag äter bara av morötterna

jag vill hellre ha paprika, gurka och frukt. när det blir äpple vill jag Ingrid-marie äpplen. jag vill ha kallare grönsaker.

Jag gillar inte grönsaker i maträtterna. Jag tycker om gurka, morot och banan.

dom ska ha annanas

dem ska ha ananas oftare

jag vill ha mera majs och mer gurka. Det är också för lite sås om alla tycker om.

Det skulle vara mer vanliga grönsaker som morot och gurka.

jag vill att det inte alltid är samma sak, att det kommer nya grönsaker.

Äter inte grönsaker.

Jag tycker dom ska blanda lite med grönsakerna.

Ibland tycker jag att det finns för lite att välja mellan. Och ibland finns det inga goda grönsaker. Men ibland finns det mänga goda saker att
välja mellan.

Jag gillar mest gurka och majs.

Ibland är det skumma salader. Tycker jag.

Den är jätte god med bra grönsaker

Mer paprika och inte så konstiga röror.

det finns inte alltid paprika

salladsbuffen är bra

Det skulle vara bättre om de kom med olika grönsaker oftare.

Jag är nöjd med salladsbuffen nästan alltid faktiskt!:)

jag tycker inte om salad

Det är ibland äcklig och lite att välja på som idag morot och nån paprika grej som man har till kebab

jag vill att dom ska variera lite mer grönsaker och att det också finns frukt.

majs vill jag ha mer

Majsen brukar inte vara så god.

jag vill att det ska vara minimajs oftare.
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Det borde finnas vanlig majs oftare. Tomaterna är oftast väldigt mjuka.

för mycket såser

Sture pangkakor

Jag ar stark!

jättebra!

mer paprika

inte massa rotfrukter

jag äter inte sallad jag är köttkille.

sallads buffen är bäst yeah

För mycket konstiga såser & frukter och grönsaker

det kan bli bättre att det inte är så mycket röror

Den är jätte bra

jag tycker att det borde vara mer varierat så att vi får tillexempel majs/oliver/paprika/gurka oftare istället för ibland får vi bara massa
bönsallader och kål/sallads blandningar. och vissa dagar ser salladsbufén ut som gårdagens ihopplock

att ha flera alternativ

mer svarta oliver

mer gurka paprika morot och majs

jag hatar tomat

ta bort oliver

ibland finns det inte goda grönsaker

goda tomater

mer pizzasalad

gurkan är torr

jag är nöjd

ibland finns det inte tomater.

jag gillar inte alltid grönsakerna.

jättebra!

Jag är snygg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! och stark!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

oliver och majs.

Äter mest gurka.

Det finns inte alltid gurka.

Ibland brukar tomaten smaka lite konstig.

broccoli
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Jag tycker att salladen inte så god.

Yossi's sallads buffe är bäst

Yossi har världens bästa saladsbuffe

jag är nöjd

Det finns inte alltid bara gurka, bara Majs och bara tomat. Det är oftast en salad med salad, tomat och gurka. :(

jag tycker det är gott med sallad

bla bla bla skolmat den är dålig

ha mer grönsaker att välja bland.

Jag skulle vilja ha mera fetaost i salladsbuffen

Vi får oftast 16-14 olika saker. Det tycker jag är jättebra!

Vill att gurka alltid ska finnas

det finns mycket speciella grönsaker och det är väldigt roligt att testa på nytt.

andra grönsaker

det smakar konstgjort

Jättenöjd!

Majs är gott = mera majs

dåli

jag vill ha mindre grönsaks blandningar med eller utan oljor. Det är gott men man vill inte alltid ha allt som är iblandningarna. För mig är det
mest oljorna som jag inte gillar.

Jag vill fa mera svarta oliver

Det är inget särskilt jag tycker bara inte om allt

gillar inte sallad

ibland är det lite sallad

den har alltid sama saker

mer ananas

Salladen är nästan alltid god

Det finns bara sallad som vuxna äter, jag vill ha mer barnsaker t.ex. gurka, tomat, god majs* *Den smakar plast.

Jag kan inte svara för jag äter inte grönsaker.

Det är oftast god sallad. Dock tycker jag att vissa saker dem ställer fram är sånt som ingen äter. Det kan ibland vara lite för mycket röror
med bönor och så.

jag vill ha goda saker inte det jävla majsen det smakar röv.

mer gurka, morröter och mindre röror.

Det är för mycket bönröror och liksom ihopblandade grönsaker. Så det borde vara mer vanliga grönsaker som majs ( jag tycker att vi borde
ha godare majs förresten ) gurka, tomat osv.
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Om det ät tex pastasallad så gillar jag salladsbordet, men annars så är det inte så mycket av morot, gurka, tomat eller annat man har i en
"vanlig" sallad. (på min skola i alla fall)

det kan vara kryddor i salladen och det är inte så gott!!!

jag tycker sallads buffen är god och det finns alltid mycket att välja på.

jag äter sällan därifrån så jag vet inte

Salladen är ibland god men när det är gott på sallads bordet tar det nästan alltid slut.

Jag brukar äta lite grönsaker till maten.

det suger

Jag älskar salladsbuffèn. xD

det är inte gott

oftare peperoni

Önskar det fanns Yussis goda pastasallad varje dag!

Alltid jättebra!

ibland är maten förvarm.

mer gurka

saknar när inte gurka finns.

för vi har en stor buffe

jag älskar grönsakerna men ibland brukar det inte finnas mycket kanske 3 olika grönsaker men oftast finns det jätte mycket

jag tycker att man ska ha majs, paprika, tomat, gurka, sallad, och lite mer

det finns mycket grönsaker och jag gillar det.

det finns alltid det jag vill ha t.ex pizzasalad, majs, gurka och tomat.

ja det finns mycket att välja på

Det kan finnas mera grönsaker.

Det finns inte alltid gurka.

ganska bra är salladsbuffen jag gillar inte så mycket sallad mm

men oftast fins de väldigt lite grönsaker när man äter sent

Det finns jätte mycket grönsaker!

ibland när vi äter sent så finns det inte sallad kvar.. så då blir det oftast inte att ja äter sallad.

Jag tycker att salladsbuffén är god nästan alltid.

oftast är jag nöjd med salladbuffen.

Det är mycket grönsaker

ja men ibland är det ganska lite grönsaker när vi äter sent.

vi ätter sent i bland och då finns det inte så mycket kvar
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det är alltid gott

jag älskar grönsakerna men ibland brukar det finnas typ 3 olika grönsaker att välja på men oftast finns det kanske 10 eller 11

jag gillar inte grönsaker så mycket

för sällan solrosfrön

vi borde få mera att välja på.

De skulle kunna ha lite "enklare" sallad som vanliga salladsblad och lite annat sådant istället för vita bönor med vitlökstjottahejsan med
timjantopping

Fräschare tomater/gurka

Vattenmelon och ananas och raka kurvor och din mammas pubes

Mer och ny fräsch sallad

Ofräsh

Det smakar gamal unken fitta

Salladen smakar som vattnig pungsäck

att inte blanda grönsakerna med såser utan mest neutrala grönsaker. Även lite variation på grönsaker så man ska kunna äta alla olika
grönsaker T.E.X. anannas

ja jag tycker att bufen är jäte gord

Inte ha ärtor i morötterna och godare grönsaker

Blanda inte grönsaker, ha de separat så att man får välja själv vilka man vill ha.

cvfsd<cdsczx

super gott och varierat

att dom kanske ska variera salladen lite mer.

de är inte så jätte mycket att välja på

mindre skumma sallader

Mer rena grönsaker.

inte lika mycket sallader utan mer tomat och gurka för sig

skolan suger

Den KAN VARA SKIT IBLAND

HEHHEHEHHEHEHEHHEHEHEHH

för mycket blandningar

Tycker att salladsbuffén oftast är bra, det finns för det mesta något man kan ta för att kompensera upp lunchen om övrig mat inte mättar
eller är god. Det jag tycker kan förbättras är att grönsaker, dressing och såser ska blandas mindre. Ofta när önskade grönsaker finns är de
blandade med olika kryddor, som förfining..?! Jag tycker att om man vill ha såser och annat på sin sallad kan man hälla på det själv, så att
de som inte vill ha blandat får möjlighet att ta ändå. Ibland känns det lite som att mattanterna vill piffa upp maten lite genom att lägga upp
fint men jag föredrar att det smakar bra och att man kan få välja hur man vill ha själv.

HIV
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Det kan vara mer separata grönsaker istället för att allt ligger i en skål/bunke.

De kan lägga till flera råa grönsaker som t.ex. vitkål.

Ibland finns inte de grönsaker jag vill äta. :(

har ingen synpunkt

Grönsakerna kryddas konstigt. Sluta krydda och ha bara vanliga grönsaker ex gurka, tomat och paprika istället för att blada ihop olika
grönsaker och krydda konstigt. Ha bara grönsakerna för sig utan någon krydda!!!

äter inte salladsbuffé

vi får aldrig sallad. Carina belbring säger att det är för dyrt.

Den suger

Ibland finns inte morötter, gurka, tomat och majs. Jag skulle vilja ha samma salladsbord varje dag. Med sallad, morötter, gurka, majs och
tomat. Jag skulle gärna vilja ha någon frukt vid salladen som man kan äta efter maten, det är gott och nyttigt och man går energi. Om det
inte är god mat blir man också lite mättare med frukt till! :) <3

Fuck sallad.

FANTASSTISK

med pizasaladen för muket pepar

gurkan smakar konstigt

ibland finns inte det jag vill ha

jag vill ha majs, oliver och tomater

jag vill ha majs

jag vill ha majs, tomater och oliver mm

vill ha majs och tomat

jag vill ha majs, tomater och oliver

jag vill ha majs, tomater och oliver

blanda inte grönsakerna så mycket

blanda inte grönsakerna

Mer enskilda grönsaker.

Det Brukar finnas saker barn i vår ålder inte gillar eller så brukar det finnas gamla saker t.ex morötter och gurkor från igår eller förr igår.

Dom blandar allting, man vill ha det separat.

jag tycker man borde ha allt separat eftersom mycket av det goda är blandat med det äckliga

det är konstiga blandningar

Grönsakerna är vissna och torra samt alltid sorgliga och ihopblandade på det vidrigaste sätt

för lite kött man blir dum av kött

Inga blandningar med grönsaker.

blandar allting med varandra
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dålig och ofräst

dom blandar oftast allt gott med allt de äckliga och de är oätligt

allt. allt just nu smakar skit gå och ta er i rumpan och ät kamel bajs.

saknas GURKA!

torrt

allt det finns sperma i maten

det borde vara mer enskillda grönsaker

Det borde finnas gul paprika.

Rutten sallad

Mer varierade grönsaker tack!

Lite mer olika "vanligare" grönsaker

Mer variationer och mera sallader som inte är så vågade och med ovanliga saker och ovanligt innehåll. Och mer separata grönsaker så
man kan mixa egen sallad

Mer uppdelad sallad t.ex vanlig gurka för sig, tomat för sig m.m

Mer enskilda salladsorter. Och avokado

Större utbud och mer "vanliga" grönsaker som tomat, sallad, gurka och liknande

Fler bönor

Jag vill ha feta ost utan något i.

De blandar alltid allting ihop till en konstig röra. T.e.x Annas och keso nät man skulle helst vilja ha det för sig själva

Det är mycket röror och konstiga sallader

Mer vanliga grönsaker typ gurka,morötter, paprika osv

Jag tycker att det skall serveras grekisk sallad

Jag önskar att det vore mer paprika och att olika sorters paprika inte är blandade

jag tycker om blandade räter

Jag gillar inte sallad

Mer majs tack!

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

jag är inte det för att jag äter inte för att det är inte så gott

Ibland lite för lite mat och begränsning av den mat som är god, och då blir jag inte mätt.

För det är äklig mat och det är bara en god mat i veckan en gång

Jag brukar faktiskt inte vara mätt när jag går från skolrestaurangen.

Fråga num. 7 (andra och första raden)
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Ibland äter jag mycket och ibland äter jag nästan ingenting och då är jag hungrig.

nästan aldrig

för att skolan ger inte så good mat

om det har varit god mat och jag har ätit mycket

Oftast finns det inte mat som jag tycker om

om det är pankaka

Jag blir bara mätt när det är "god" mat ex. chicken kebab eller hamburgare. Även fast det är hamburgare så får man bara ta 1 bröd och 2
hamburgare fast då blir man aldrig mätt. Då brukar jag och de flesta andra ta mer även fast man inte får, för då blir man mätt i alla fall.

h

det beror på om det är god mat eller inte

För att det inte är gott och att det inte finns nått man vill äta

Det går oftast inte att äta tack vare att maten varierar inte till vecka till vecka. Den smakar oftast inte bra.

är aldrig där pga o fräscht

När vi får soppa som inte är god då får vi bara 1 bröd jag blir alltid jätte hungrig asså jag får ont i magen att jag kan inte jobba för jag är så
hungrig och våra mat tanter är jätte dumma dom är skit snåla

jag är oftast mätt men ibland så har man för lite tid att äta

det finnns ingen god mat

oftast vad mer kan jag säga?

de beror på vad de är för mat

det är inget man kan välja på så det är inge gott så man blir inte mät

för det är inte gott så då vill man inte äta lika mycket.

för ofta är maten oätbar. annars är den goda maten slut. ni borde fundera på att förbättra det så jag inte känner mig som en fucking fånge.
sluta servera konstiga grejjer som ingen vet vad det är. T.ex. fisk med tacotäcke, asiatgryta med kalvhjärna m.m. gör mer "vanlig" mat. jag
tycker att det här är väldigt viktigt, för dålig skolmat leder till att jag(och många andra) är hungriga efter lunchen. det leder i sin tur till sämre
skolresultat, vilket ni borde sluta skylla på dåliga lärare. lägg mer pengar på maten, och se till att vi får bättre mattider. ursäkta
svordomarna. tack för att ni ändrar till det bättre. mvh hungrig unge #StoppaFängelsematen

Maten är ibland inte så god.

god mat

när maten inte är god äter man bara mackor och då blir man inte så mätt

finns inget att äta

jag tycker att ni inte håller vad ni lovar. ni sa att jag skulle få fiskpanetter men jag fick konstig fisk med tacotäcke. detta är inte ok. ni måste
förbättra maten annars kommer elever gå hungriga och då får alla F. Sluta skylla på eleverna och dåliga lärare, skyll på maten för helvete!
Har vi ens personal i matsalen? Jag har hört att ni kommunen lägger ner mer pengar per mattallrik på fängelsemat än skolmaten. Är detta
ok? NEJ. ÄR VI KRIMINELLA?!?!?!??!?!?! #STOPPAFÄNGELSEMATEN MVH hungrig unge 2

ja för då harjag ätit ngyt

För lite tid + maten blir kall jättefort + maten är oftast inte god
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#stoppafängelsematen

nej för jag vill ha god mat!!!!

#nej #stoppafängelsematen mvh hungrig unge 3

Ibland, då är det inte så god mat, och då vill jag ju inte äta maten, men oftast är den god och smarrig:)

Ja alltid

ja salladen är bra.

Det finns god mat!!!!!

jag äter myket

ibland så är maten inte så god då brukar jag inte äta lika mycket

jag hinner alltid äta så mycket jag behöver.

lagomt

dom serverar mat som man blir mätt på.

jag hinner äta myket.

jag blir mät.

för att maten oftast smakar dåligt och man vill hellre äta nåt slaga mellan mål till.

ibland är det inte så god mat då äter jag en macka men dom är inte så mättande

det är inte alltid god mat

Ibland finns det konstig slemmig mat som jag tar lite av. Men då tar jag istället mycket grönsaker.

ibland gillar jag inte maten och det är för lite grönsaker

jag äter inte så mycket när maten inte är god

ibland är jag för mätt

Det är inte alltid så god mat och då tar en inte så mycket av det.

bara om det är god matt

det är inte alltid god mat

Ibland är jag väldigt hungrig

Om det är mat som jag tycker är äcklig så kan man bara äta mackor så det är dåligt för då går man ofta hungrig

om det inte är äckligt

Ibland är den inte så god så jag äter inte upp allt.

Inte om jag inte tycker om maten eller om jag inte hinner äta innan alla går.

Ibland är det inte god mat

det är inte alltid mat i min smak

Ibland är maten äcklig

Ibland får man för lite mat, man får bara ta 8 köttbullar och ibland är den inte god.
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Dålig skolmat, för mycket "vuxen mat".

Det är typ alltid någon konstig gryta eller något konstigt. När det är typ fiskpanetter och chicken bits är det gott. Då äter jag mig mätt.

Man får så himla lite mat. Man får bara ta 2 fiskpanetter och nåra chickenbits och så.

För att jag blir stressad när treorna kommer.

Om det inte är god mat blir jag inte mätt

Jag kommer från Polen och tycker at maten i Sverige är lite konstig.

Ibland stressad när treorna kommer

Det brukar inte vara så god mat så jag vill inte ta så mycket mat, ibland äter jag bara grönsaker och macka.

Ibland är det inte någon mat som jag tycker så då kanske jag bara ätit lite mat och en macka. Men det är väldigt sällan.

För ibland är skolmaten inte god. Eller så är den goda maten nästan slut. Och så får man ta för lite av den goda maten.

Det är inte alltid mat som passar mig eller att maten nästan är slut. Så vi får inte ta mer mat.

ganska ofta är maten rätt äklig tycker jag

Ibland får man bara ta några köttbullar och så.

jag har inte tid att äta allt

ingen

det är äcklig och mat man blir inte mät

för att maten inte är god och då vill jag inte äta

äter inte skolans mat

inte alltid något man gillar

Det finns aldrig något gått nästan så det slutar med ett besök till ICA

Det är ju typ alltid äckligt så nej verkligen inte.

tycker inte om maten

Man får ta för lite mat tex att man bara får en falukorv.

jag gillar inte alltid maten och äter mig då inte helt mätt

jag är mätt om det är ätlig mat

För att jag ej hinner pga. lektion

Ibland kanske man inte är mätt fastän att det är mat man tycker om som serveras, men då kan det vara så att man får ta så pass små
portioner så att man ej blir mätt.

Sällan

jag gillar inte alltid maten i skolan, så då äter jag mackor istället men det blir man inte så mätt av.

KURWA

Det är oftast inte god mat i skolan.
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för att maten är äcklig och vi får bara äckliga medans andra som är allergiska får jätte god mat varför kan vi inte få samma mat det är skit
taskigt

när maten inte är god eller om man inte får ta så mycket mat man vill ha.

skolmaten är inte så god.

fett gott

det är inte mycket man får ta

för ibland är maten inte god och då blir man oftast inte mätt.

jag kan vara det ibland. men om det inte är någon god mat så äter jag inte så mycket och då blir jag inte mätt.

Jag är alltid mätt när jag lämnar matsalen.

för om man inte tycker om maten vill man inte äta mer

bara om maten e god

Jag är inte så mätt

I bland är maten god.

inte alltid

för det är nästan alltid äcklig mat så att jag äter den inte och då blir jag inte mätt.

för att maten inte är god

Inte alltid för att det tar slut.

Äcklig och snuskig mat Matron är bad

Det är inte god mat

För att jag äter 5 mackor

Maten brukar ta slut när vi kommer och ska äta så vi få oftast inte äta eller så äter vi 5mackor men inte blir mätta :)

Nej ibland blir jag inte mätt för maten är inte alltid god, jag försöker göra mig mätt med macka

För att man brukar få tex max 2 bara.

ibland är det ingen god mat

sparka lillie!!!!!!!!!!!!!!!!

för att det brukar vara äkligt mat

Inte alltid god mat.. Man vill ha pizza! Eller kebab

ni måste göra godare mat

det är inte så god mat

det är inte god mat

det kan bli gott mat ofta

i bland är det inte god

Ibland får man bara ta ett visst antal av vissa maträtter.
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För jag hinner inte äta för man får inte så mycket tid på sig.

för det brukar inte vara så jätte god mat

ma brukar inte få ta så mycket

man får inte mycket normalt man fick ta 2 prinskorvar eller 7st köttbullar

det är inte alltid mat jag tycker om så jag äter mackor och blir lite men inte tillräckligt mätt

Man får inte alltid ta stora potitioner

borde få mer en t.ex 2 prinskorvar

man får för lite mat

Inte alltid bra mat, inte gott m.m.

för ibland e det inte god mat

Ibland är det inte gott och då äter mat inte

Maten är inte så god. Ett tips är att göra hemmagjord mat!

jag brukar bara äta grönsaker för maten är kall .det har också hänt att maten har varit rå.

jag äter nästan INGEN TING när jag äter, äter nästan bara GODA grönsaker om de finns några

man får inte ta tillräckligt..

det är inte alltid god mat

inte så god

för jag äter det som är gott

Ibland är det inte så gott men för de är lite, lite kött

skulle kunna vara fler alternativ på mat att välja på.

om det inte är gott äter jag inte så mycket!

jag är oftast mätt när jag lämnar skolresturangen. ibland när det är äcklig mat brukar jag äta sallad istället.

ibland får man ingen tid att äta

nej för ibland är det inte så god mat.

jag äter även om det är äkligt

jag är nästan aldrig mätt

det finns ibland bara äcklig mat och då vill man oftast inte äta det:(

det kan vara mat jag inte gillar

Nej. för ibland är det äcklig mat

för att ibland är det inte god mat

för ibland känner jag mig stressad när alla andra går så jag vill inte äta klart men det beror inte direkt på maten.

ibland är det mat som man inte tycker om då vill man inte äta något då blir man väldigt hungrig efter
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för jag själv gillar inte alltid det dom serverar åt oss. jag vill att dem ska servera mera kött för vi äter typ det bara en gång i veckan och jag
vet att det är nyttiga och så men jag vill i allra fall ha lite mer än en gång i veckan.

För väldit ofta har dom ingen go mat.

ibland är det inte så god mat

ibland är det inte så gott så man äter inte så mycket.

inte så ofta, vi får inte ta mat själva, lärarna lägger upp åt oss och vi får oftast för lite mat enligt mig.

ibland gillar jag inte maten

jag gillar oftast inte maten

för att jag gillar inte t.e.x fisk, potatis och nu kommer potatis rätt mycket nu. jag skulle vilja att vi får pasta för det var länge sen vi fick det.

inte alltid men oftast

köket brukar ofta göra lite annorlunda maträtter tex ris med kanel. maten var mycket bättre förut

nepp

maten är inte god

Oftast äter jag inte så mycket.

Oftast men tip laga ber chicken kibab

för att maten kan vara antigen alldeles för varm eller kall och ibland kan vi få plast i maten och när vi sa till en gång sa de som lagar maten
att de inte serverar sådan mat och sen har skolan börjat att göra lins lasagne, alltså inte vanlig lasagne så det blir mycket äckligare då

För jag gillar inte maten hela tiden.

jag är mätt oftast men inte alltid

jag är bara mätt när det är gott

Ibland är inget gott

Ibland kan det vara rätt äcklig mat t.ex kålpudding.

man får inte ta tilräkligt mycket och det är inte så gott

För det är oftast mat jag inte tycker om men då äter jag grönsaker.

för att maten oftast är äcklig

för att maten är bajs

Jag tycker inte om den

för det inte är så god mat

för att det är oftast inte god mat

Ibland så får man inte ta tillräckligt med mat.

jag äter helt ok mycket så jag är inte hungrig innan

Det är för det mesta äcklig mat. Och när det är god mat så får man ta för lite.

för att ibland är det inte god mat alls
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Jag tycker ibland maten inte är god.

Det beror på maten

Ibland, nr det är god mat, nästan aldrig när det är fisk eller något liknande. Ibland blir jag mätt på mackor.

ibland om det blir nåt jag gillar så blir jag det om nt så blir jag nt men jag får ju frukt endå

Ibland är maten bränd,och då vill jag inte äta!

på mackor

för jag gillar maten ibland

Oftast inte för att vi har inte så lång tid på oss att äta.

jag hittar inte så good mat oftast

jag är mätt när det är god mat

Ibland är maten inte god och då orkar jag inte ta en extra portion.

maten är inte så god

Ibland är det inte gott mat alls.

Ibland så är maten inte god så jag vill inte äta den.

maten känns som den mer e till vuxna t.ex. cornflakes fisk det gillar jag inte och typ vegeterianerna får inte bra mat jag tycker dom borde på
corn när vi får köttfärs

Det är mycket stressigt och de som städar gör rent för tidigt. De tar bort maten för tidigt och det är ont om mattid.

de finns inte alltid god mat kvar till oss som äter sist.

Förbättra vegmaten.

Det blir inte god mat hela tiden och när det är god mat tar den oftast slut.:(

matten ser inte så god ut och det gör ju så att man inte vill ha men jag brukar ta lite

bättre mat för alla även vegitarianer och allergiker. bättre och godare mat

nlfhi,umecnoearwnearniourweyn

Maten är god.

för att ofta blir det mat och grönsaker som man inte gillar och lite mer kött kanske det kan bli och ibland kan det finnas hårstrån eller något
rått som förstör matlusten en del.

Maten är inte bra och när det finns bara mat så tar de större eleverna allt.

_ . _

Eftersom det ofta inte alltid är så jättegod mat så brukar jag äta mackor men av de blir man inte så mätt. Men oftast så blir jag ändå ganska
mätt på det.

Ibland är bara inte god mat.

Jag brukar inte tycka om skolans mat och när det är god mat så tar det slut ganska fort.

ibland är maten kall och då blir den inre god, man får inte ta så mycket ibland

FÖr att ibland vill jag gå ut på rast även fast jag fortfarande är hungrig.
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för man får så lite mat.

Även fast jag tar hela talriken full så blir man inte mätt, vet inte vad det beror på.

äcklig mat

även fast man tar hela tallriken full å blir man inte mätt.

Jag gillar inte alltid maten :D

mätt

Jag brukar vara mätt när jag går.

Ibland hinner jag inte äta upp. Jag pratar lite för mycket säger fröken.

Jag tycker inte att maten är så jättegod. Jag äter smörgås i stället.

Om det har varit bra mat så.

När de väl är god mat så blir jag mätt.

maten är typ alltid överkokt o de luktar illa

det brukar inte vara god mat.

inte gott

inte god mat ibland

för det är inte oftast så gott

Maten brukar inte vara tillräcklig god och det finns inget gott att äta

Ibland är maten kall när vi kommer dit, eller så är den slut.

ibland blir jag tvungen att äta grönsakerna för att vara mätt och att orka dagen

äcklig mat

för att maten vi får den är inte god och går inte att äta

Ibland blir jag inte mätt t.ex när det är begränsningar på hur mycket man får ta som 2 st prinskorvar.

När det är blodpudding får man bara ta 4st.

För att ibland är det inte jättegod mat och då äter jag inte

Ibland kommer jag lite sent till matsalen

Bra

ibland blir det inte så god mat

6

ibland är den inte så god då så är jag inte mät jag tycker att det ska bli endring.

jag äter inte så mycket för att det inte är gott

Oftast inte men då tar jag mackor för maten är äcklig

Bra

Maten är nästan aldrig bra men jag brukar ta mackor efter
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för den är oftast äcklig

för att maten ibland inte är god

för att ibland är matten äkllig

t.ex. man får bara ta tre pannkakor. man blir ju inte direkt mätt på det.

ikligt

det är lite konstig mat som är ihopblandad på konstiga sätt och smakar ofta äckligt.

maten i skolan är oftast inte så god

ibland tar det man tycker om slut fast man fortfarande är hungrig

Det är knappt aldrig god mat så jag lyckas nästan aldrig få i mig något

jag tycker att eftersom att special maten är så god så kan den serveras lite oftare till oss som inte får den. och en del av maten som
serveras som "special" mat har vi andra aldrig ens fått smaka!

ibland

(Jag blir arg och får lågt blodsocker om jag inte blir mätt!)

Om jag inte är det är det nog inte för att jag inte gillar utan för att jag mår illa av att se andra smaska och om jag säger: kan du vara snäll
och sluta smaska gör dom det med avsikt

Vissa veckor är jag vegitarian och då ibland är den vegetariska maten inte så fräsh

för jag äter aldrig för det är äcklig mat

ibland är det inte god mat så då äter inte jag maten

inte ofta så god mat

Det är ganska ofta fisk och potatisen är kall imiten eller så är den ångad så att skalet är borta men det finns som ett till skal. korven är
kokad och lite grå och lite vattnig. potatis plättar och hamburgare är gott men det får vi sällan. kött bullar är fätiga. biffar är också fätiga.

För det inte är god mat

Hur ska jag kunna äta mej mätt om man nästan inte får nån mat?

Eftersom jag inte äter.

ibland är det inte så god mat så då vill man inte äta

Jag blir inte så mätt oftast, för mig så är det jätte svårt och äta frukost hemma så det är nog darför.

jag blir inte mät där för det är inte god mat alltid

När det inte är god mat blir jag inte mätt

Jag blir nästan alltid mätt i efter lunchen, jag går i alla fall aldrig därifrån hungrig.

Om det är något som jag gillar jätte mycket så kan jag inte alltid bli mätt.

För att maten inte alltid är god.

Maten är inte god och då vill jag inte äta den och därför blir jag inte mätt.

för att maten är inte alltid god. Och ibland får man inte ta mer

Ibland hinner man inte in i matsalen för en visa börjar gå.
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det är inte gott ibland

Man för för lite mat ganska ofta

Ibland serveras det för lite mat

ibad är maten inte så god och man hinner sällan äta tillräckligt

Ibland får vi bara ta t.ex. 2 små vegobiffar och det blir man inte mätt på.

ibland får man inte ta så mycket&#9829;

man har så lite tid på sig och äta så då hinner man inte äta

Men ibland är inte den jätte god och då tar jag lite mindre mat jag tycker dom ska ha fler alternativ att välja på.

om det inte blir fisk för det gillar jag inte

ibland är det äcklig mat

För ibland är det mat man inte tycker om och inte känner för att ta macka och då kanske man är hungrig. Men oftast är jag mätt.

det är inte god mat och det finns inte någon mat att välja i mellan

Fler mjuka mackor

Jag är ofta mätt men det var bara idag jag var lite hungrig efter men jag är ok

när det inte är god mat försöker jag äta mig mätt på hårdbröd.

jag brukar ofta va mät

ibland är det inte så god mat och då blir jag hungrig efteråt

ibland är det inte så god mat i skolan

Ibland det kanske är mat man kanske inte tycker om.

För att jag gillar inte maten.

ibland blir det ingen god mat då smakar jag lite och om jag inte tycker om det så äter jag en macka men jag är endå hungrig.

Jag kan inte äta mycket mat som jag inte gillar, då kräks jag och det är pinsamt.

dom gör vuxen mat.

Det är för mycket ris och grytor och sådant gillar inte vi barn. Vi vill ha mer vanlig, enkel mat som falukorv, köttbullar, köttfärssås, fiskpinnar
och pannkaka. Jag tycker också att det borde finnas pasta varje dag för då kan man alltid äta sig mätt på det.

Man känner sig lite stressad när sexåringarna kommer in lite tidigt.

För att maten är inte jätte god.

Jag äter inte alls mycket mat, men jag brukar bli mätt på lite mat. Maten är för äcklig.

det finns aldrig tillräckligt med mat.

Jag hinner inte äta så mycket ibland. Vi har fem tysta minuter, det kanske vore bra med sex minuter.

Man blir inte mätt av soppan. Våran potatismos är pulvermos som smakar bara SALT!!! Mer Mat i buffén!!!

Ibland får man inte tillräklligt med mat

Mer god mat. Mer mättande mat. Ex. mindre soppor. Få äta mer när det är god mat.
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Ibland är det väldigt god mat och jag blir mätt, men oftast kommer de med omättande mat.

För att ibland kan det inte vara så god mat och då brukar jag inte äta så mycket. Och då brukar jag inte bli mätt med att äta en eller två
mackor. Ibland så brukar jag inte heller bli så mätt när man får ta en eller tv portioner. Ibland tycker jag att man får ta lite mat. Men annars
brukar jag bli ganska mätt!

Inte god mat alls och när det är god mat (1 gång på typ två veckor eller 1) Får man ta JÄTTE LITE så man bli ALDRIG MÄTT!!!!!

Det är oftast äckligt men kanske lite gott ibland.

för att man får ta jätte lite och så är det äcklig mat

Det är inte så god mat och jag har inte alltid matlust.

Ibland får man inte ta så mycket och när det inte är det så är maten inte så god. Alltså är det bara ibland som jag blir mätt.

För att när det är god mat får man inte mycket

inget

ibland

det är inte gott

Ibland, ganska ofta är det inget gott och då blir jag inte mätt

ibland så kan det vara mat som jag inte tycker om och då blir jag inte mätt

eftersom att vi bara får en rätt så blir det så att om man ej gillar det som finns försöker man bli mätt på sallad och mackor men man blir inte
alltid det, fast oftast är det mat som är god och då blir man mätt

Ibland så skulle jag vilja få ta mer mat.

ibland äter jag inte när det är fisk för det är massor av ben

jag fick för lite

allt de goda gör mig mätt :)

det är för lite mat

ibland

Ibland är det inte jättegod mat.

jätte mätt!

om det inte var så gott.

men när jag är arj då äter jag inte.

ibland äter jag inte lika mycket

ibland hinner man inte äta innan nästa klasser kommer.

Jag äter inte så snabbt och den första ringningen ringer så man måste stressa i sig maten.

för ibland måste man skynda sig till lektion och då hinner man inte.

Jag tycker inte att maten alltid är så god.

ibland gillar jag inte maten.

det är alltid god mat.
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det bror på vilken mat

inte met

den är inte god jag blir aldrig met

för ibland gillar jag inte maten

Salladen är oftast det enda som är gott

Det fínns inget som är ätbart i maten, de förstör maten med linser och bönor.

Jag blir ibland inte mätt för jag tycker inte om maten och vill inte ha så mycket av den.

MATEN SMAKAR ÄCLIGT INGEN VILL HA DEN KANSE DU SOM LAGAR MEN INGEN ANNAN.

för att maten smakar äckligt som fan. De förstör maten med bönor,svampar och linser. maten är lika med katt spya med bajs. De borde
lägga till nåt jävla ätbart i maten.

om jag inte är mätt beror det på att det inte är mat jag tycker om eller att vi får för kort tid på os att äta.

Vi har för kort lunchtid och det är inte alltid god mat.

Jag äter mig nästan aldrig mätt, inte hemma heller, om inte maten är riktigt god.

det är ofta väldigt äcklig mat så ibland tar jag bara en macka

ibland tar maten slut och då får man bara äta det vägitariska.

men den behöver mer vanlig mat

Dom lägger till grejer typ champinjoner.

Det brukar vara ganska mycket vegetariskt och jag tycker inte om det så mycket.

dom ska h barn rätter

Ibland har man inte tid att äta upp. :P

dem ska ha mer normalare matträtter.

när maten är äklig äter jag lite

för jag vet att man måste äta för att må bra

maten är inte alltid god.

ibland är det inte god mat

jag blir alltid mätt på maten för den är oftast god.

för jag tar antigen mycket eller flera omgonger

ibland men när vi äter pannkakor så finns inte det så många så man kan ta så många så man blir mät

jag brukar inte tycker oftast inte om maten

Jag tar så mycket jag orkar. jag äter nästan alltid upp det också.

jkko

jag är mätt efter maten

Tycker inte att maten är så god.
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för att jag inte gillade maten

Det beror på vilken slags mat det är.

ibland brukar jag vänta på en kompis

Ibland är det mat jag inte gillar och då blir jag inte så mätt.

Mackor

Det är som ett fängelse vi får gammal Johannes spärma

Ibland och ibland inte

De försöker göra något avancerat isället för att göra något enkelt. Som fisk med pizza täcke licksom hur fan tänker dom ffs kan ni inte bara
göra vanlig fisk. Och den kokta potatisen är sur och seg

Jag äter inte skolmaten, skolmaten äter mig

Om det inte finns någon mat jag gillar så blir jag ej mätt. Ett tips att man ofta har T.E.X. pasta eller risotto

gillar inte maten så äter inte så mycket.Äter oftast en macka bara

Är inte alltid god mat

för att det aldrig finns kebab

Eftersom att maten inte ser aptitlig ut, så vill man inte testa att äta, och det smakar inte gott heller.

c<cz<xczxcz

Men äter mig ofta mätt på grönsaker och macka

fuck you all negros

blir oftast inte mätt på grund av att det inte är god mat och då vill man inte ha mycket så man äter macka istället

DET ÄR JU SJÄLVKLART

HEHEHEHEHHEEHHEHHEHEHEHEEH

få av maträtterna är ätbara

Vill egentligen svara ett alternativ mellan "oftast" och "ibland"... Jag har aldrig riktigt tyckt om maten i skolan. Det finns ett antal rätter som är
goda och som man blir mätt av när man äter men den mesta maten är mindre god/ osmaklig. Dels serveras maträtter som nästan ingen
tycker är god men (tyvärr) är mat som vanligtvis kan vara god mycket sunkig i skolrestaurangen. T ex är potatisen hårt likt ett lager vax
utanpå och mjuk och mjölig innuti. När fisk serveras är det oftast jätteblaskigt och smaklöst. Grytor som håller på att ta slut späder man ut
med varmt vatten så den blir helt flytande... Några exempel på brister angående skolmaten...

Om det är god mat så är jag mätt, annars inte.

För att maten ibland ser godare ut än den är, och då slänger jag tyvärr det mesta och tar inte mer. Jag tar dock ofta en macka om jag inte
är helt mätt.

För att ibland finns det ingen god mat så man måste äta knäckebröd och sallad och det blir man inte mätt på.

För att jag inte vill äta mer.

Alla matalternativ har varit äckliga. Tex när det bara finns soppor att äta. Det skulle vara olika rätter istället för bara tex soppor .

Maten är slut när 5:orna har ätit. vi får oftast svaret. -MEN DEM VÄXER.

ät bajs
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Hej, ha en bra dag!

SJUORNA FÖRSTÖR LUNCHEN ARA TILLÄGGA ASSÅ DE ÄR JÄTTEHÖGLJUDDA OCH SKRIKER HELA TIDEN MAN FÅR ONT I
ÖRONEN!!!!!!! Ibland är det inte någon god mat eller så tar maten slut. Det är alltid det goda som tar slut och jag tycker de borde laga mer
mat av det goda så att alla blir mätta och det inte tar slut. Det hände för en eller två veckor sen kanske att det inte fanns någon god mat. Så
var det tre dagar i rad ochingen gillade den maten. Jag fick leva på knäckbröd och grönsaker hela dagen och det blev jag inte mätt på. Det
tar väldigt mycket energi att äta grönsaker och mackor och man fick inte så mycket energi. Jag var trött och hungrig de dagarna och slutade
runt 16. När jag kom hem mådde jag illa för att jag var så hungrig.och ingen gillade den maten. Jag fick leva på knäck

Recktorn suger.

mina kompisar väntar aldrig

för maten inte god

inte gott

Inte gott

inte gott

inte gott

för att ibland äter jag bara mackor för att maten är så äcklig

För att det inte går att äta maten ibland.

För att maten är SKIT

Inte så god meny

jag köper tofflor och äter dom

maten kommer från typ ww1

de är oftast äcklig mat

fuck den här skolan jag lämnar den alltid för att maten är äckligare än hästballe stick härifrån.

Det finns aldrig god mat så de flesta äter mackor

jag äter hamburger med din mamma på

Tycker inte om skolmaten ibland.

Väntar på kompisar

Jag äter inte tillräckligt

Ibland stressar jag

ibland får vi typ köttbullar men annars ja alltid

jag önskar mer pannkaka och pasta

jag hinner nästan aldrig klart

Mer dryck Tack!

Kost & restaurang elevenkät 2015

PLANSURVEY Sid 48/48Kost & restaurang elevenkät 2015


	Kost & restaurang elevenkät 2015

