Sabro, den 24. august 2020

Høring omkring bæredygtig mad
Skolebestyrelsen på Sabro-Korsvejsskolen vil gerne ytre sig i den her anledning og vil gerne støtte
politiske initiativer for økologisk og bæredygtig mad i skolen.
Dog er vi også som befolkningen i alt almindelighed splittede i skolebestyrelsen i stillingtagen til
hvor meget og hvor lidt det skal være en kommunal opgave.
Under Corona-epidemi har vi fundet det underligt, at netop Sabro-Korsvejskolen der er gået
forrest i mange andre anliggende hvad angår bæredygtighed, har stået med en kantine der ikke
er en maxikantine. Det har givet anledning til i hvert tilfælde at sende et klart signal fra skolen om,
at det er vigtigt, at alle kommunens skoler kan indgå ligeligt i omlægningen til økologisk og
bæredygtig drift af skolernes kantiner. Skal der bruges penge på sådanne projekter, så er vi af
den holdning at fundamentet også skal være der. Selv om vi ikke vil ytre os om hvad andre skoler
(kantiner) bør og skal, så er vi interesseret i at gå med forrest for at etablere sunde, økologiske og
bæredygtige vaner for både børn og voksne.
Grundlæggende mener vi dog, at det er sammen med forældre ansvaret for sunde vaner skal
udvikles.
Yderlig mener vi, at det er oplagt, at der ses på behovet for faglig støtte og brobygning mellem
faget madkunskab og skolens kantiner. Der er på landsplan mange gode projekter som Aarhus
kan inspireres af.
Sabro-Korsvejskolen er med stolthed en skole med Grønt flag og ikke mindst af den grund går vi
gerne i front under et bæredygtigt projekt. Vi understreger blot, at vi ikke ser at et centralt projekt
gør nogen forskel. Et projekt af den karakter udvikles i vores øjne i et stærkt decentralt netværk,
hvor politikere har sikret rammerne.
På skolens vegne
Lisette Pedersen, medarbejdrepræsentant i skolebestyrelsen
Anders Maarup Christensen, forældrerepræsentant i skolebestyrelsen
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