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TRE STEG MOT ERA 
#SLOWGOALS

SÅ SÄTTER NI IGÅNG MED 
#SLOWGOALS

ANMÄLAN
Deltagande är helt frivilligt och därför finns ingen 
officiell registrering. För att ”anmäla” er så delar 
ni helt enkelt ett foto på ett äpple och hashtaggar 
det med #slowgoals. Vips så är ni med!

AKTIVITET
En stor del av #slowgoals är att vi delar våra fram-
steg med varandra. Därför har vi satt upp olika 
kommunikationskanaler via sociala medier där vi 
kan interagera med varandra. 

Dels på Instagram via kontot @slowfoodvasteras 
och #slowgoals. Tips! På Instagram kan man föl-
ja hashtaggar. Så sök på #slowfood och följ för 
att se andra skolors framsteg enkelt i ert flöde!

På Facebook huserar gruppen Slowgoals som ni 
kan gå med i. Där kan ni diskutera era utmaningar 
och framsteg.

NULÄGE & MÅLSTYRNING
I en nulägesanalys bestämmer ni er för tre utveck-
lingsområden som ni vill påverka i er dagliga verk-
samhet. Planera för hur ni på bästa möjliga sätt kan 
påverka dessa områden i positiv riktning. 

FRÅN PLAN TILL HANDLING
När ni har formulerat en plan för respektive utveck-
lingsområde är det bara att sätta igång. Börja med att 
fokusera på ett av era mål för att sedan gå vidare till 
de andra utvecklingsområdena.

DELA & INSPIRERA
När ni börjar se förbättringar inom ett utvecklingsom-
råde är ni på väg mot ert slow goal! Dela med er av era 
framsteg via #slowgoals och inspirera andra på deras 
resa i en hållbar riktning.



#Slowgoals handlar om att inspirera och väg-
leda storkök att aktivt arbeta med att hålla me-
nyn levande och säsongsbetonad. 

#S lowgoals syfte är att värna om miljö gen om 
att minska matsvinn och samtidigt hjälpa sko-
lor att arbeta mer strukturerat och enga gerat 
med processer för hållbar utveckling. Alla sko-
lor kan vara med och arbetar utefter egna för-
utsättningar vilket gör det enkelt att applicera 
direkt i den dagliga verksamheten.


