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NY SKOLE PÅ 5 DAGE
TEAM MAD & DRIKKE
Renovation News har i dag valgt at sætte
fokus på det team, som sørger for
forplejningen. Her bliver der lavet boller,
rugbrød og kage til alle skolens elever og
personale!
Nede i madkundskab er der en stor flok elever,
der arbejder på at få lavet mad til alle de
hårdtarbejdende teams på skolen. Jeg spurgte
nogle elever om deres mening om at være på
mad-holdet:
”Vi laver boller, frugt og kage, fordi de voksne
sagde at vi skulle, men vi vil egentlig hellere
lave pizza og pandekager!”
Vi har god tid til at få det lavet, men vi har også
ret lange pauser. Vi laver ikke så meget mad,
men når alle de andre har spist, får vi et ekstra
stykke kage, udtaler eleverne sig, imens de ser
meget sultne ud.
De voksne laver næsten ikke noget og det er
virkelig træls, de vil bare bestemme det hele og
drikke kaffe. Men det hele taget i betragtning
er det sjovt og hyggeligt at være på madholdet.

Eleverne mener helt klart, at de voksne laver
for lidt og da jeg spurgte lærerne, var det ikke
fordi de var uenige, nej tvært imod.
”Vi har valgt denne menu, fordi det skulle være
sundt og ikke for dyrt, der skal jo være penge
tilbage til sommerfesten på fredag. Så hvis der
skulle komme nogle forældre forbi, kan vi
bekræfte at vi sparer penge, imens vi sørger for
sundt og ernærende mad til deres børn.”
udtaler en lærer med forklæde.
”Ja, vi får lige et ekstra stykke kage eller sådan
noget, men altså det er jo også os, der har lavet
det, og vi voksne skal jo have vores kaffe og det
bliver bare endnu bedre med noget kage.”
Lærerne mener også, at de ikke laver noget, de
indrømmer det hele ” Vi laver ikke noget, vi
bestemmer kun og drikker kaffe. Det er jo altså
sådan en lærer fungere bedst. Nogle af os er
også ved at være lidt oppe i alderen, så vi
holder jo ikke til at lave lige så meget som
eleverne.” Af Lea Binderup-Nielsen
/Renovation News

Jeg glæder mig til
kaffe og kage!

