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Miljöpolicy för Vellinge kommuns skolkök 

 

Lokalt tillägg till Vellinge kommuns miljöpolicy 

Vi som arbetar i skolköken i Vellinge kommun vill ta vårt ansvar för 

miljön i verksamheten som vi bedriver. Vi vill minimera vår påverkan 

på miljön och tycker att det är viktigt att miljöarbetet blir en naturlig 

del av det dagliga arbetet i våra kök. 

Miljöpolicyn gäller för köken på skolorna och ansvariga på plats är: 

- Herrestorpskolan- David Gustavsson 
- Ljungenskolan- Johan Stjernfeldt 
- Sandeplanskolan- Christer Nyman 
- Skanörs skola- Thomas Hult 
- Stora Hammars skola- Mikael Anderson 
- Södervångskolan- Jimmy Jensen 
- Sundsgymnasiet- Mats Holmkvist 
- Tångvallaskolan- Jonas Persson 

 

 

 

Vår miljöpolicy: 

Vårt mål är att all vår personal i köken ska vara delaktiga i vårt arbete att bli mer miljömedvetna. 

Detta gör vi igenom att bland annat: 
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- Minimera vårt avfall genom en bra sopsortering och minimerat svinn i både kök och 

matsal. 

- Effektivisera vår energianvändning. 

- Välja miljöanpassade kemikalier och se över vår förbrukning av dessa. 

- Då vi vill fortsätta vara KRAV certifierade med nivå 2 och högre så kommer vi fortsätta 

jobba aktivt med att styra våra inköp mot KRAV, ekologiska och klimatsmarta råvaror oc 

i vår produktion. 

- Vi använder inte produkter som innehåller genmanipulerade ämnen eller råvaror. 

-  Vi serverar inte fiskarter som är rödlistade enligt Världsnaturfonden. 

- Undvika hel- och halvfabrikat och använda så lite tillsatser som möjligt i matlagningen. 

-  Vi strävar efter att jobba med en hög andel ekologiska och KRAV märkta 

säsongsanpassade råvaror. 

- Aktivt höja miljötänket och kompetensen hos den egna personalen i köken men även 

försöka påverka våra leverantörer och elever och personal på skolorna. 

- Att regelbundet informera våra elever, personal och leverantörer om våra värderingar. 

- Miljöpolicyn för köken i Vellinge kommun revideras varje år innan oktober månads slut 

eller vid behov. 

 


