
Varmt välkomna! 
Informationsmöte SchoolFood4Change



Dagens agenda
• Hej och välkomna! 

• Introduktion till projektet (WWF)

• Umeå kommuns övergripande arbete med hållbarhet (Nils Seye Larsen)

• Projektet på lokal nivå (Erika Åberg Naturskolan)

• Måltidsservice roll (Maria Svensson, Måltidsservice) 

• Vad händer härnäst 

• Frågor 



Grundat 1961 

(Sverige 1971)

> 30 miljoner följare
på sociala medier

Globalt 

nätverk

100 länder > 5 miljoner

supporters

Världens största

naturvårdsorganisation

VISION: EN FRAMTID DÄR MÄNNISKOR 

LEVER I HARMONI MED NATUREN



Varför är WWF/vi engagerade i 
skolmåltiderna?



Vad är SchoolFood4Change? (SF4C)

• Ett nytänkande projekt som ska bidra till att uppfylla EUs 
Jord till Bord (Farm to Fork) strategi och EUs Gröna giv.

• Ca. 12,2 miljoner EUR under 4 år (2022-2025)

• Omställning till mer hållbara skolmåltider

• Projektkonsortium med 43 projektpartners, koordineras 
av ICLEI Europe

• Implementerande städer och regioner i 12 europeiska 
länder

• Sveriges modeller; Malmö & Umeå

Skriv text här

https://iclei-europe.org/projects?c=search&uid=sbvLcWAM


Vi vill stärka barn och unga för att 
bidra till ett hållbart livsmedelssystem!

SF4C ser skolor och skolmåltider som katalysatorer för
en systemisk förändring, med många involverade
aktörer, mot ett hållbart och hälsosamt
livsmedelssystem.

Genom existerande utbildningsarenor utvecklar barn
och unga (0-18 år) en livsmedelsmedvetenhet och
handlingskraft och har möjlighet att främja en hållbar
och hälsosam livsmedelskultur.

Barn är framtidens vuxna medborgare och
konsumenter och på så sätt har SF4C möjlighet att
uppnå en långvarig systemomvandling, som kommer
att gynna både människor och planeten.



Systemförändring

"A small shift in one thing 
can produce big changes in 

everything"



1. Driva på utvecklingen av hållbar 
och innovativ upphandling

2. Bättre skolmåltider med 
mer hållbara (och goda) menyer 
genom att stärka skolkockarna

3. Se maten som en del av 
lösningen genom Whole School
Food Approach

SchoolFood4Change huvudsakliga 
angreppssätt:



Huvudfokus

Hållbar upphandling av 
livsmedel

Mat och matlagning inom 
planetens gränser

Whole School Food Approach 
(WSFA)



Viktiga medskick

• En del av ordinarie verksamhet/undervisning

• Utgår från er förskola/skolas förutsättningar

• Planeras i samarbete med varje enskild förskola/skola

• Anpassas till lokal kontext

• Dialog

• Inga krav på rätt och fel

• Stöd från kommunen och från WWF

• Ett steg i taget



Mål & att göra för projektgruppen, WSFA
(exempel)
• Säkerställa en långsiktig och tilltalande 

måltidsmiljö och kultur, som är tillgänglig för 
alla.

• Involvera diverse intressenter längs hela 
livsmedelskedjan i arbetet med WSFA.

• Öka ungas handlingskompetens kopplat till 
hållbar mat, genom lärande för hållbart 
utveckling.

• Utveckla ramverk för WSFA

• Handledning och fortbildning i städer

• Leverera/erbjuda verktyg och riktlinjer 
till städer och förskolor/skolor för WSFA



WSFA – fyra områden (en överblick)



Vad väljer just ni,
utifrån era förutsättningar?





Viktiga medskick

• En del av ordinarie verksamhet/undervisning

• Utgår från er förskola/skolas förutsättningar

• Planeras i samarbete med varje enskild förskola/skola

• Anpassas till lokal kontext

• Dialog

• Inga krav på rätt och fel

• Stöd från kommunen och från WWF

• Ett steg i taget



Umeå kommuns övergripande arbete med 
hållbarhet och Agenda 2030



De globala målen 2015-2030



Ur Lgr 11

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en 
hållbar utveckling,

• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för hälsan, miljön och samhället.



Ur Uppdragsplan 2022, för- och grundskolan
Hållbarhet

- I alla verksamheter och i all undervisning ska arbetet med 
lärande för hållbar utveckling och De globala målen inkluderas.

- Barn, elever och personal ska ges möjlighet att bidra till att en 
hållbar utveckling blir verklighet.

- Förskolor och skolors arbete med De globala målen ska för 
barn och elever vara synliggjorda genom lärande och aktiva 
handlingar på enheten.



Några utmaningar i Umeå kommun

• Endast 50 % av eleverna på högstadiet äter skollunch varje dag enligt 
elevenkäten.

• En stor andel elever upplever inte att de får kunskaper i skolan för att 
kunna bidra till ett hållbart samhälle.

• Majoriteten av eleverna på högstadiet upplever att de inte har 
möjlighet att påverka den mat som serveras.



SF4C – en del av lösningen

- Skapa ökad delaktighet och meningsfullhet bland barn och elever

- Ger barn och elever möjlighet att påverka genom t ex matråd, smakråd 
och kommunikation med Måltidsservice

- Ökad kunskap vad gäller t ex klimatpåverkan, hälsa, globala perspektiv 
och ekonomi

- Studiebesök till lokala odlare eller Exploratoriet i Skellefteå

- Internationella utbyten

- Seminarier för lärare och måltidspersonal

- Utveckling av menyer och matsedlar

- Stöd för att genomföra temadagar, lokala matmarknader etc.

- Fortbildningsprogram och europeiskt nätverk för skolkockar

Stöd från WWF och projektledning
Stöd från Naturskolan 



BARN OCH 
UNGDOMARS 
DELAKTIGHET

ökar 
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Umeås tillväxt ska klaras 
med social, ekologisk, 

kulturell och ekonomisk 
hållbarhet med visionen 

om 200 000 med-
borgare år 2050.



Måltider i Umeå kommun

Möjlighet för kockar att ansökan om att bli foodtrainee. Publiceras via intranätet inom kort. 

- Kravprofil bestäms inom projektet, bland annat krävs god planering, uttrycka sig på 
engelska och förmåga att vidareutbilda inom Måltidsservice. 

Utmaningar vi står inför:

- Senast år 2025 erbjuds minst 50 procent lokalproducerade livsmedel inom kommunens 
verksamheter och bolag.

- Senast år 2025 erbjuds 50 procent ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter.



Vad händer nu?

Anmäl att ni önskar delta:

https://www.skola.umea.se/skolor/naturskolan/sidor/
schoolfood4change.html

senast fredag 15 juni, besked 17 juni.

Uppstartsmöte i början av ht

Seminariedag v 44

https://www.skola.umea.se/skolor/naturskolan/sidor/schoolfood4change.html


Finns det några frågor?



Tack för idag!

Det här projektet finansieras av Europeiska Unionens 

forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020, under 
finansieringsavtal Nr 101036763.


