
 
 

 
 

Från vänster: Maria Kjellström 

(skolchef Karlstad kommun), Amelie 

Wahlström (rektor Rudsskolan), Elin 

Sandström (projektledare SLV) 

Nordiska Skolledarkongressen 2022 

Måltid Sverige deltog på Skolledarkongressen 2022 tillsammans med 

Livsmedelsverket, där vi hade gemensam monter och kunde nätverka med många 

intressanta deltagare i dagarna två. Vi fick bland annat möjlighet att prata med 

rektorer från ett par olika av våra medlemskommuner, så som Stenkulan i Lerums 

kommun, Trollhättan och Karlstad. Självklart passade vi även på att bjuda in dem till 

Nätverksträffen 27 april. 

Vi pratade också med Lunds förskoleverksamhet, som berättade för oss om 

kommande beslut gällande vegankost inom förskolan. Nästa steg i processen är att ta 

ställning till om man ska luta sig mot rekommendationerna från SLV eller Kost och 

Näring kring denna fråga. Hur har ni andra verksamheter gjort? 

Det fångades även upp en representant från Skolverket och diskuterades utmaningar 

med pedagogiska måltider och skolmåltidens förutsättningar att bidra till elevens 

lärande och prestationsförmåga. Skolverket såg att en möjlig väg att förankra 

måltidsarbetet är att kroka arm med elevhälsan. Vi pratade även om hur måltiden 

skulle kunna ta en större roll för lärande i hållbar utveckling. Vidare tipsade han oss 

om värdefulla kontakter till skolchefsnätverket som vi tar med oss! 

Intervjuer och föreläsningar 

En kort intervju med Johanna Björklund gjordes kring hennes nya 

bok om Lärande i hållbar utveckling och hennes erfarenheter av att 

arbete med lärare och skolkök. Här kan du se denna film som en 

teaser inför Johannas deltagande på vår kommande nätverksträff. 

Läs även vårt förra nyhetsbrev där vi skriver mer om detta.  

Vi träffade också skolchef i Karlstad och rektor från Rudskolan 

Maria Kjellström och Amelie Walhström samt Elin Sandström som 

leder SLV:s Ett nytt recept för skolmåltiden. En intervju med 

biträdande rektor Birgitta ”Biggan” Vuorinen på Rudsskolan kring 

projektet finns att se här. 

Vi tog del av föreläsningar som till stor del handlade om 

ledarskapets möjligheter, där de främsta reflektionerna vi tar med 

oss är 

- att man som skolledare behöver kunna förlita sig på att 

måltidsorganisationen tar sitt ansvar och utför sitt uppdrag,  

- att skolledare själva inte behöver vara insatta i det operativa arbetet men ge 

förutsättningar för en plattform/ mötesplats i organisationen som möjliggör 

https://youtu.be/pxKKsZqP0T0
https://youtu.be/preS_IDQfZ4


 
 

 
 

samarbeten mellan elevhälsa, lärare och måltidspersonal i det operativa arbetet. 

- detaljstyrning är en misstro och ger personalen allt för lite handlingsutrymme. 

Ledarskap måste baseras på tillit. En övertro på beslutslinjen hindrar utveckling och 

innovation och skapar en känsla av snäv ansvarsförmåga. 

I föreläsningen ”Vart är vi på väg?” menar Andreas Schleicher, aka Mr Pisa, att 

ribban och kraven inom den svenska skolan inte är för hög, däremot saknas utrymme 

att skapa relationer till eleven. I skolan behöver vi mer utrymme där vi kan möta 

eleven. Från Måltid Sveriges perspektiv ser vi givetvis att måltiden är en viktig 

relationsskapande arena vars potential helt eller delvis missats. 

Under dag två fick vi lyssna in Tareq Taylor och hans föreläsning om ”Ingredienser 

för en bra skolgång och ett framgångsrikt yrkesliv”. Ett viktigt citat från Tareq som vi 

tar med oss därifrån i sann service och bemötande -anda är att ”det är lättare att möta 
en människa och först tänka – fan vad fin du är - tills motsatsen bevisat, än tvärt om.” 

Andra råd för bra ledarskap från en kock till en annan är att prata för att förstå 

varandra, sätt som mål att på arbetsplatsen prata samma språk, prata mat och lyssna.  

Ställ krav på dina medarbetare, krav som du själv lever upp till. Förstå att uppdraget 

är större än en själv. Och man har aldrig en bättre arbetsgrupp än hur bra chefen är 

själv! 

Vi är glada och nöjda över att ha medverkat på konferensen. En dörr har öppnats på 

glänt med en liten fot in för mer förståelse för skolledarnas utmaningar, samt en bit 

längre på vägen mot integrerade måltider! 


