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1. Inledning  

Riktlinjerna är framtagna i syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt i kommunens 
verksamheter när det gäller pedagogiska måltider. Riktlinjen gäller för pedagoger inom 
förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola samt för vårdpersonal som arbetar 
inom demensenheter. 

 

2. Dokumentets syfte 

Syftet med styrdokumentet är att förtydliga det gemensamma förhållningssättet till 
pedagogiska måltider så att likvärdighet inom och mellan verksamheterna uppnås.  

 

3. Pedagogiska måltider 

En pedagogisk måltid är en måltid som sker på arbetstid och innebär att personalen 
äter med barn/elever/brukare med syfte att stärka den enskildes möjligheter att leva ett 
självständigt liv och förmåga att praktiskt hantera sin vardag. Medarbetare som arbetar 
med pedagogiska måltider ska skapa en måltidsmiljö som är lugn och trygg för 
barn/elever/brukare och på ett naturligt sätt skapa förutsättning för samtal kring mat, 
måltidsmiljö, miljömedvetenhet och hälsa.  
 
Målet med de pedagogiska måltiderna är att barn/elever/brukare ska ha en positiv 
måltidsupplevelse. 

  

4. Regelverk för pedagogiska måltider 

Till grund för fri eller subventionerad måltid ligger Skatteverkets bestämmelser1. I dessa 
situationer ska förmån av fri kost inte tas upp som skattepliktig inkomst: 

 

4.1 Subventionerad kost för lärare och annan skolpersonal 

Förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, 
förskola, daghem och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att personalen 
har tillsynsskyldighet vid måltiden eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltider 
och andra s.k. pedagogiska måltider. 
  

4.2 Subventionerad kost för vårdpersonal 

För viss vårdpersonal med tillsynsskyldighet är måltider som intas tillsammans med 
dem som vårdas skattefria. Detta gäller när tjänstgöringsmomentet och övriga 
omständigheter kring måltiden är sådana att måltiden kan antas väsentligen förlora sitt 
värde som vila och rekreation för den anställde.  
 
Fria måltider för vårdpersonal som vid måltiden har tillsynsskyldighet eller motsvarande 
ansvar för demensboende inom äldreomsorgen är skattefria (prop. 1987/88:52 s. 62). 
Detta undantag bör även omfatta vårdpersonal inom vård och omsorg som arbetar med 
personer med psykiska funktionshinder, när de intar sina måltider tillsammans med och 
vid samma bord som den enskilde.  

 

 
1 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.3/321441.html#h-Fri-kost-for-larare-och-
annan-skolpersonal 20220308 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.3/321441.html#h-Fri-kost-for-larare-och-annan-skolpersonal
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.3/321441.html#h-Fri-kost-for-larare-och-annan-skolpersonal
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5. Ansvar och uppdrag vid pedagogisk måltid 

En pedagogisk måltid är en måltid som sker på arbetstid och den ska därmed vara 
schemalagd och ingå i personalens arbetstid. Pedagogisk måltid innebär att man har 
ansvar för hela måltidssituationen, både i ev. matkö och vid matbordet. Man sitter med 
barnen/eleverna/brukarna och integrerar med dem samt är en god förebild under hela 
måltiden. Den personal som äter pedagogisk måltid har också ansvar för att 
barnen/eleverna/brukarna med behov av specialkost blir serverad eller hittar sin mat i 
serveringsdisken. 
  

Den som har pedagogisk måltid i sitt uppdrag ska:  

• skapa en trevlig och aptitfrämjande måltidsatmosfär med ett positivt 
förhållningssätt till maten  

• äta tillsammans med barnen/eleverna/brukarna och vara fördelade vid olika bord 
• föregå med gott exempel genom att själv äta en balanserad måltid 
• ge praktisk hjälp och på olika sätt underlätta för den enskilde att hantera/inta 

måltiden så självständigt som möjligt 
• hjälpa barnen/eleverna/brukarna fungera i det sociala sammanhang som en 

måltid innebär 
• uppmuntra till samtal om en hållbar måltid är genom att påtala vikten av matens 

påverkan på miljön liksom vikten av att inte slänga mat i onödan 
• delge kökspersonal eventuella synpunkter på måltiden och maten som serveras 

så snart som möjligt, men vid annat tillfälle än vid måltidssituationen 
• ska bidra med synpunkter till förskolans/skolans matråd eller äldreomsorgens 

matombudsträffar. 

Om ovanstående kriterier är uppfyllda är måltiden att betrakta som en 
pedagogisk måltid. Den subventionerade måltiden är då skattefri. 

  

6. Detta ingår i pedagogisk måltid 

Det är mycket betydelsefullt att den pedagogiskt ätande personalen vid måltiderna äter 
samma mat som barnen/eleverna/brukarna. I den pedagogiska måltiden ingår därmed 
samma matutbud som matgästerna får.  
 
Pedagogisk måltid avser lunch och/eller middag. Frukost, mellanmål och kaffe ingår inte 
i den pedagogiska måltiden. 
 

6.1 Specialkost  

Personal som av medicinska orsaker eller etiska skäl behöver specialkost erbjuds detta 
om det finns barn med likadan kost, som tillagas till förskolan/skolan/boendet. I annat 
fall kan den avvikande kosten inte erbjudas. 
Det är inte tillåtet för personal att äta medhavd mat tillsammans 
medbarnen/eleverna/brukarna. Medhavd mat äts i särskilda personalutrymmen under 
personalraster.  
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7. Antal personal vid pedagogisk måltid 

• Demensboende: all personal som ingår i ordinarie verksamhet 
• Förskola: all personal som ingår i ordinarie verksamhet  
• Förskoleklass/grundskola/fritidshem: en personal för varje påbörjat 15-tal elever 
• Grundsärskola: rektor beslutar utifrån elevernas behov 
• Praktikanter, VFU, övriga vuxna: rektor/enhetschef beslutar  
• PRAO- elever från grundskola som under en begränsad tidsperiod praktiserar på 

förskolan/skolan erbjuds en kostnadsfri lunch 
 

8. Avgifter 

Beslutas separat 
 

9. Revidering 

Revideras vid behov. 
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