
 

 

 

 

Förskolans och skolans väg till certifiering Hållbara måltider 

Bakgrund 

Hållbara måltider är Nackas kommunala 

skolors vägledningsdokument för måltiderna. 

Det bygger på Livsmedelsverkets nationella 

riktlinjer för måltider i skola och förskola som 

i sin tur bygger på den samlade forskningen 

och beprövad erfarenhet på området. 

 

Vägledningsdokumentet reviderades hösten 

2020. Välfärd skola har därför utvecklat ett 

utbildningspaket om Vägledningen samt ett 

certifieringsprogram med syfte att imple-

mentera vägledningen i Nackas kommunala 

skolor och förskolor.  

Utbildningspaketet består av en samman-

fattning av vägledningsdokumentet samt 

fördjupningar om respektive pusselbit från 

Livsmedelsverkets måltidsmodell.  

 

Syftet med certifieringen 

Syftet med certifieringsprogrammet är att öka 

kunskapen om hållbara måltider i Nackas 

kommunala förskolor och skolor. En ökad 

kunskap och gemensam grund är en 

förutsättning för att verksamheten ska uppnå 

riktigt bra måltider.  

Nacka-unikt initiativ 

Det är unikt att vägledningsdokument kring 

måltider implementeras i hela skolans och 

förskolans verksamhet.  

Vi står inför en stor utmaning att ställa om till 

mer miljösmarta och hälsosamma matvanor - 

en utmaning som kräver att hela 

verksamheten samarbetar.  

Villkor för certifieringen 

För att verksamheten ska uppfylla kraven för 

certifieringen ska all måltidspersonal, alla 

pedagoger och skolledare som minst se sam-

manfattningen av vägledningsdokumentet.  

Vidare ska minst en skolledare och minst en 

pedagog som minst se sammanfattningen 

samt fördjupningsdelarna Integrerad, Trivsam 

och Miljösmart och få godkänt på ett kort 

kunskapstest med kryssfrågor.  



 

 
 

 

 
 

 

Och Minst en av måltidspersonalen (förslagsvis 

köksansvarig) ska se alla fördjupningsdelarna 

och få godkänt på ett kort kunskapstest med 

kryssfrågor.  

Yrkesgrupp Vilka delar? Omfattning 

All måltidspersonal, alla 

pedagoger, skolledare 

Sammanfattningen av vägledningsdokumentet 25 minuter 

En skolledare Sammanfattningen samt Integrerad, Trivsam och 

Miljösmart och kunskapstest 

Skriv in tid 

En pedagog Sammanfattningen samt Integrerad, Trivsam och 

Miljösmart och kunskapstest 

Skriv in tid 

En måltidspersonal Alla delar plus kunskapstest Skriv in tid 

Tabellen sammanfattar vilka yrkesgrupper som behöver ta del av vilka utbildningar för att verksamheten ska 

bli certifierad.  

 

Gör så här för att certifiera din 

verksamhet 

Anmäl att din skola vill genomföra 

certifieringsprogrammet till 

helena.pettersson@nacka.se och ange vilka 

personer som ska ta del av de mer omfat-

tande delarna.  

Meddela helena.pettersson@nacka.se igen 

när alla medarbetare tagit del av sina delar av 

utbildningspaketet. Verksamheten erhåller 

då sitt certifikat. Tänk på att låta nya 

medarbetare ta del av relevant utbildning/ar 

i Nacka Academy kopplat till 

Vägledningsdokumentet Hållbara måltider.   

Om du inte vill certifiera din 

verksamhet 

Om du inte vill certifiera din verksamhet kan 

du ändå välja att ta del av de utbildningsdelar 

som din verksamhet har behov av.  

Certifiering och vidare 

Låt gärna certifieringen ligga till grund för 

verksamhetens systematiska kvalitetsarbete 

kring måltiderna. Använd gärna mallen för 

handlingsplan som finns uppladdad i resurs-

biblioteket i Nacka Academy. I väglednings-

dokumentet finns även förslag på hur 

måltiderna kan följas upp.  

Dokumentation av genomförd 

certifiering 

Se gärna till att dina medarbetare fyller i 

KOLL att de läst Certifieringsutbildningen. 

Utbildningen och alla fördjupningsdelar finns i 

KOLL under målprofilen Kompetens-

kartläggning utbildningar och kurser 

>Utbildningar Välfärd skola > Certifierings-

utbildning Hållbara måltider.  

mailto:helena.pettersson@nacka.se
mailto:helena.pettersson@nacka.se

