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Riktlinje för pedagogisk måltid 

Fri kost för lärare och annan personal 

Till grund för fri eller subventionerad måltid ligger Skatteverkets bestämmelser. 

Av Skatteverkets meddelande SKV A 2004:38 framgår att:  

”Förmånen av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid skola, 

förskola, daghem och fritidshem är skattefri om personalen vid måltiden har 

tillsynsskyldighet (eller motsvarande ansvar) för barn under skolmåltid eller i samband 

med så kallad pedagogisk måltid.”  

Definition av pedagogisk måltid  

Pedagogisk måltid innebär att man under schemalagd arbetstid äter med en grupp 

barn/elever samtidigt som man har tillsynsskyldighet för övriga barn/elever i matsalen.  

Pedagogisk måltid vid förskola  

Utgångspunkter:  

Små barn behöver tillsyn vid måltidssituationen.  

Små barn behöver goda vuxna förebilder vid måltiden för att:  

• Personalen stimulerar barns ätande genom att de äter själva  

• Barnen lär sig att smaka på olika maträtter för att de ser personalen äta  

• Barnen tränas i att använda bestick  

• Måltiden utvecklar barnens sociala kompetens genom att de skickar maten till varandra, 

de får se till att det räcker till alla, de samtalar med varandra och sitter kvar tills måltiden 

är slut  

• Den vuxnes närvaro, tillsyn, är en förutsättning för en lugnare måltid  

Om Skatteverkets definition av pedagogisk måltid föreligger skall måltiden för 

tjänstgörande personal vara subventionerad.  

Rektor beslutar i varje enskilt fall när kravet på pedagogisk måltid är uppfylld. 

Pedagogisk måltid vid grundskola och grundsärskola 

Utgångspunkter:  

Barn/unga behöver tillsyn under lunchen/måltiden.  

Barn/unga behöver goda vuxna förebilder vid måltiden för att:  

• Barn/unga stimuleras att smaka på nya maträtter när de ser att den vuxne äter  

• Minska stressmomenten i skolmatsalen och göra måltidssituationen lugn och trivsam  
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• Se till att barn/unga använder sig av ett trevligt bordsskick  

När barn/unga får äta i en lugn miljö äter de bättre och blir lugnare på 

eftermiddagslektionerna, vilket gör att de har lättare att tillgodogöra sig undervisningen.  

Om Skatteverkets definition av pedagogisk måltid föreligger skall måltiden för 

tjänstgörande personal vara subventionerad.  

Rektor beslutar i varje enskilt fall när kravet på pedagogisk måltid är uppfylld. 

Pedagogisk måltid vid gymnasieskola 

Ungdomar behöver goda vuxna förebilder vid måltiden för att minska stressmomenten i 

skolmatsalen och göra måltidssituationen lugn och trivsam.  

Om Skatteverkets definition av pedagogisk måltid föreligger skall måltiden för 

tjänstgörande personal vara subventionerad.  

Rektor beslutar i varje enskilt fall när kravet på pedagogisk måltid är uppfylld. 

 

 

 


