Skolmatsakademins
aktivitetsprogram
Höst 2017, sid 1

Vi erbjuder hel- och halvdagar med intressanta föreläsare, diskussionsforum, workshops och inspiration.
Många av de tips och goda exempel som vi lyfter fram på våra dagar har vi hittat i våra egna skolor och skolkök i Västra
Götaland. Vi lär oss av varandra men tar också in mycket kunskap utifrån. Alla dagar arrangerade av Skolmatsakademin är
kostnadsfria för dig som arbetar i en kommun, stadsdel eller utbildningsaktör som deltar i nätverket.
Anmälan sker genom Regionkalendern. Inbjudningar och anmälningslänkar annonseras löpande på Skolmatsakadmins
hemsida och via mail till nätverkets kontaktpersoner.

Augusti
•

•

Måltidskvalitet - Värdskap & måltidsmiljö

Fredag 18 augusti kl. 9.00 - 16.00

Dalslands folkhögskola, Folkhögskolevägen 6, Färgelanda
Värdskap, arbetsglädje, yrkesstolthet, måltidsmiljö och det där
”lilla extra”! Vad kan du, med enkla medel, göra för att höja er

Valideringsnätverksträff

Fredagen 22 september kl. 13.00 - 16.00
RISE, Frans Perssons väg 6, Göteborg
Skolmatsakademin bjuder, tillsammans med
Validering Väst och UHR, in till nätverksträff för certifierade
yrkesbedömare, handledare och chefer inom ”validering kock
projekten” 2016 & 2017.

måltidskvalitet?

•

Lunchseminarium - nudging i skolrestaurangen

Onsdagen 23 augusti kl. 11.30 - 13.00 (vi bjuder på lunch!)
RISE, Frans Perssons väg 6, Göteborg (eller via Skype)
Nudging handlar om att påverka människors beteenden genom
att underlätta för dem att göra rätt val. Att ”nudga” någon
innebär att ”puffa” kunder, och matgäster till att ex. välja hållbart. Hur kan vi använda nudging i våra offentliga restauranger?

•

Matfoto & sociala medier - för offentlig måltid

Oktober
•

Frölunda kulturhus, Valthornsgatan 3, Göteborg
Värdskap, arbetsglädje, yrkesstolthet, måltidsmiljö och det där
”lilla extra”! Vad kan du, med enkla medel, göra för att höja er
måltidskvalitet?

•

Torsdag 31 augusti kl. 09.00 - 15.30

Måltidskvalitet - Värdskap & måltidsmiljö

Onsdag 4 oktober kl. 9.00 - 16.00

Yrkesbedömarutbildning - Validering Kock

Sandgärdskolan, Skolvägen 14, Sandared

Fredag 27 oktober kl. 10.00 - 16.00

Finns er förskole-/skolrestaurang i någon form på sociala
medier? Då är denna dag för er. Vi lär oss mer om det
digitala landskapet, sociala medier, matfotografi, styling
och att äga budskapet av en av Sveriges bästa matbloggare, Karin Högberg (bloggen Trattoria). Karin är förutom
toppbloggare dessutom doktorand i sociala medier.

Svenskt Näringsliv, Södra Hamngatan 53, Göteborg

Flervalsmodellen

några av de kommuner inom Skolmatsakademin som tagit kompetensförsörjningsfrågorna i egna händer. Vi erbjuder återigen
en utbildning och certifiering av yrkesbedömare i branschens
valideringsmodell. I samarbete med UHR Utbildning.

November

September
•

Borås Stad, Vänersborgs kommun och Tranemo kommun är bara

Specialkost = Sant

Onsdag 6 september kl. 09.00 - 15.30
Marks gymnasieskola, Varbergsvägen 6, Skene
Marks kommun införde under 2016 ett skolmatskoncept som de
kallar för”flervalsmodellen”. Konceptet har införts på flera skolor
med syftet att minska andelen specialkost och samtidigt öka
valfriheten för matgästerna. Succé! Nu bjuder Marks kommun,
tillsammans med Skolmatsakademin, in intresserade kockar, måltidspersonal, tjänstemän och chefer till en studiebesöksdag
med möjlighet att besöka restaurangerna och verksamheterna.

Grönt&skönt - vegetarisk matlagning & smaksättning
•

Onsdag 1 november kl. 09.30 - 15.30

Karlbergsgymnasiet, Schölinsgatan 7, Åmål
•
Torsdag 2 november kl. 09.30 - 15.30
Guldhedsskolan, Doktor Heymans Gata 1A, Göteborg
Mer grönt och vegetabilier på tallriken är nödvändigt för att nå
klimatmålen och bidrar samtidigt till förbättrad folkhälsa. Men
hur får vi det som ligger på tallriken att hamna i magen? Det
måste ju vara gott också! Praktisk matlagning och inspiration
med skolkocken Magnus Naess från Globala gymnasiet i Sthlm!

www.vgregion.se/skolmatsakademin
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Vi erbjuder hel- och halvdagar med intressanta föreläsare, diskussionsforum, workshops och inspiration.
Många av de tips och goda exempel som vi lyfter fram på våra dagar har vi hittat i våra egna skolor och skolkök i Västra
Götaland. Vi lär oss av varandra men tar också in mycket kunskap utifrån. Alla dagar arrangerade av Skolmatsakademin är
kostnadsfria för dig som arbetar i en kommun, stadsdel eller utbildningsaktör som deltar i nätverket.
Anmälan sker genom Regionkalendern. Inbjudningar och anmälningslänkar annonseras löpande på Skolmatsakadmins
hemsida och via mail till nätverkets kontaktpersoner.

forts. November
•

Handledarutbildning Kock - Kollegial handledning

Onsdag 8 november kl. 09.00 - 16.00

VGR Campus Nya Varvet, Fredrik Bloms väg 25, Göteborg
Inom projektet ”Validering Kock Västra Götaland” har vi goda
erfarenheter av att erbjuda utbildning i kollegial handledning.
Handledarna är under valideringen ett stöd både för yrkesbedömaren och validanden. Handledarutbildningen kommer också till
användning vid handedning av ex. student och APL. I samarbete
med Validering Väst .

•

SMAKs Nätverksträff höst 2017

Onsdag 22 november kl. 9.00 - 16.00
Sessionsalen i Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde
Boka dagen! Dagen kommer att kretsa runt måltidsrummet.
Skolmatsakademins nätverksträffar är avsedda för nätverkets
kontaktpersoner med inbjudna gäster. Vi träffas kring ett
specifikt tema, erfarenhetsutbyter och fyller på med ny kunskap
och inspiration. Mer info följer.

•

Att förstå matgäster med särskilda behov

Tisdag 28 november kl. 09.30 - 15.00

Bohusläns museum, Museigatan 1, Uddevalla
Vi bjuder in till en dag med föreläsningar om temat måltid och
neuropsykiatriska diagnoser. Hur hanterar vi måltidssituationen
för våra matgäster med särskilda behov? Förståelse för våra matgästers mångfald och olika förutsättningar är första steget.

December
Frågor om våra aktiviteter?
Vid eventuella frågor, funderingar eller oklarheter är du alltid
välkomna att kontakta skolmatsakademin@ri.se

Vi ses!

www.vgregion.se/skolmatsakademin

