
1. Gjennomsnittlig tidsbruk på hovedmåltidet? 

De fleste bruker minsts 30 min på hovedmåltidet. Enkelte ned i 20 min og noen 

opptil 1 time. De ansatte bruker opptil 1,5 med forberedelser og opprydding. 

 

2. Hva slags brødtyper tilbys? 

- Det serveres ikke brød på Odnes skole/SFO 

- Fryal skole/SFO får gratis frossent brød og rundstykker (så mye de vil fra 

Joker/Rema))  

- 2/4 og ¾ på grovhetsskalaen er vanligst 

- First Price kneip i noen barnehager (fint) 

- Halvgrovt og finere knekkebrød serveres 

- Mye hjemmebakt grovt på Land Monte 

  

3. Hva slags pålegg tilbys? 

- Odnes skole tilbyr ikke brødmat 

- Odnes sfo tilbyr kun First Price ost og syltetøy 

- Fryal SFO tilbyr kun syltetøy (når noen mangler mat) 

- Land Mont tilbyr mye forskjellig pålegg, ikke syltetøy og sjoko/nøttepålegg 

- Det tilbys svært lite magre ostetyper, magre kjøttpålegg og fiskepålegg 

- Det tilbys lite syltetøy og sjokopålegg, men totalt sett går nok en del syltetøy 

 

4. Tilbys varm mat? 

- SLUS: Varm mat hver tirsdag og torsdag + noen onsdager og fredager. For eksempel  

tomatsuppe, taco, pytt i panne, enchiladas. + gratis havregrøt mandag og onsdag 

morgen. Gratis smoothie hver torsdag morgen. 

- Odnes skole 5-7 trinn: 10 dager i året (3 timer pr gang)  

- Odnes sfo: 1 dag i uka (ostesmørbrød, posesuppe, nudler, litt grove vafler) 

- Fryal SFO: 13:30 fredager serveres varm mat. Pølser kun 2 ganger i halvåret, ellers mys 

supper (tomat, beta, erte), lapskaus, ostesmørbrød, taco, spagetti, lapper, sunne vafler, 

smøremat. 

- Land Mont: 2 dager i uka. (sunn mat etter barnas ønske; salater, grove pannekaker, 

fiskeboller/burgere. Unngår posesupper). Mat og helsefag lager en dag, læreren den 

andre. 

- Svingen: Minst 1 dag i uka (fisk -fiskepinner, fiskeburgere, fiskesuppe). Av og til 

Ostesmørbrød, havregrøt, pølser på karneval).  

- Hov: 1 dag i uka (ostesmørbrød, posesuppe, nudler, lapper). 

- Minstemann: 2 dager i uka.(fiskekaker, poteter, wok). Av og til i tillegg supper, pasta. 

 

5. Hva slags drikke tilbys? 

- SLUS: Kantina selger Tine drikker. Mest sjokolademelk, ellers juice, iste og vann. 

GoMorgen youghurt selges også. 

- Odnes skole: vann. Mange har med saft pga dårlig tilgang på godt springvann 



- Odnes sfo: vann. Saft ved spes. anledninger. Mange har med saft. 

- Fryal SFO: Vann, av og til overskudds skolemelk. 

- Land Mont: vann og melk. Saft/juice ved spes. anledninger. 

- Svingen: vann og ekstra lettmelk. Juice ved spes. anledninger.  

- Hov: vann og lettmelk. Saft (First Price) ved spes. anledninger. 

- Minstemann: Vann og lettmelk. Evt Biola. 

- Skolene tilbyr Tines sortiment, men det er lite brukt. 

 

6. Hvor ofte og hva tilbys av grønnsaker og frukt? 

- SLUS: grønnsaker og frukt tilbys ikke. 

- Barneskole og sfo elever kan bestille fra skolefrukt.no. Få bruker ordningen pga 

dårlig kvalitet. 

- Fryal sfo: deler ut noe overskuddsfrukt fra skolefruktordningen. 

- Land mont: Fruktstasjon i klasserom, kan forsyne seg når man vil + ved siden av 

alle måltider. 

- Svingen: Agurk, paprika, tomat til lunsj. Frukt (av og til grønnsaker) på 

ettermiddagen. 

- Hov: Paprika, agurk til lunsj. Frukt (druer, bananer, epler, pærer, kiwi) på 

ettermiddagen. 

- Minstemann: Frukt hver ettermiddag. Grønnsaker til varmt måltid 2 dager i uka. 

 

7. Antall feiringer/markeringer? Hva spises ofte ved markeringer og feiringer? 

 

- SLUS: Lite feiringer. 

- Odnes skole: siste fredagen hver måned har ett barn med seg f.eks kaker, is, 

gele, oppskåret frukt. Ikke lov med godteri, men noen gjør det likevel.  

- Odnes sfo: Ingen bursdagsfeiring, litt rundt fastelavn og karneval o.l. 

- Fryal sfo: Ingen bursdagsfeiring ellers andre feiringer. 

- Land Mont: Bursdager med gele eller muffins laget i barnehagen. Samenes 

nasjonaldag- lager nasjonalretten. Ingen har med noe hjemmefra.  

- Svingen: Bursdag ca 1-2 ganger pr måned (yoghurt/bær/frukt/havreputer). Ikke 

lov å ha med noe hjemmefra. Karneval, fastelaven, påskelunsj, julebord, 17. mai, 

Lucia. 

- Hov: Bursdager med bursdagsmeny (Fiskepinner, tomatsuppe, havregrøt, 

rundstykker, ostesmørbrød, lapper, pinneis, frukt/gr.saker) Ikke lov å ha med noe 

hjemmefra.  

- Minstemann: 11 bursdager (frukt, is, kake). Barna har med hjemmefra. 

Vaffeldag, advent m.m. 

 

8. Hvordan dekkes utgifter til mat og drikke? 

- SLUS: Skolens budsjett, kantinedrifta skal gå ca. i null. 

- Odnes skole: Foreldrene betaler for ordninger melk/frukt. 



- Odnes sfo: Har så å si ikke utgifter.  

- Fryal sfo: Bruker så lite som mulig. Ikke egne budsjettmidler til mat. 

- Land Mont skole: Det betales frivillig matpenger. 

- Land Mont bhg: Matpenger som ellers i kommunen. 

- Svingen: Matpenger som ellers i kommunen. 

- Hov: Matpenger som ellers i kommunen. 

- Minstemann: Matpenger som ellers i kommunen. 

 

9. Hvordan organiseres innkjøpene?  

- SLUS: Tine leverer, ellers handles det på Rema. 

- Odnes skole: Lærer «mat og helse» organiserer innkjøp og meny. Lærerne har 

ansvar ellers om det skulle være noe ekstra. 

- Odnes sfo: Leder på sfo handler inn ved behov i adm.tid. 

- Fryal sfo: Får en del. Ansatte handler inn ved behov fra Rema og litt fra Joker. 

- Land Mont skole: 1 fast person skriver handleliste og bestiller, den som har 

varmmat ansvaret skriver sin liste. Leveres nærbutikk en gang i uka, butikken 

pakker, skolen henter selv.  

- Land Mont bhg: 2 ansatte skriver handleliste for vanlig mat (brød/pålegg). Andre 

ansatte i bhg ordner varmmat. Bestiller mat på Joker, maten pakkes lørdag og 

hentes mandag. 

- Svingen: Sender bestilling til Joker Fall, de leverer. Handler noe utenom på Rema 

1000 (billigere). Har liste med basisvarer og noterer på den om det er noe i 

tillegg. 

- Hov: Bestiller varer torsdag fra Joker Fall, får varer tirsdag. De ansatte på 

avdelingen ordner. Ingen fast liste over hva som skal kjøpes. 

- Minstemann: En gang i uka. Ukas barn er med på handleliste. 

 

10. Hva har barna med seg hjemmefra? 

- SLUS: Vanskelig å si noe om – det er variert. Har noe «krisemat» til de som 

trenger det. 

- Odnes skole: Mye bra matpakker (grovt brød og frukt/grønnsaker). En del dårlige 

også (sjokoladepålegg, loff, ostebriks, yoghurt, saft, ensformig og enkelt). Saft. 

Forskjell på de minste og de eldste. 

- Odnes sfo: Mange er bevisste og flinke. Noen har med litt «ekstra» på fredag. 

Grovt brød og grønnsaker og frukt. Kunne vært mer grovt brød, grønnsaker og 

frukt. Mye yoghurt. Kan bli litt ensformig. Noen barn har «alltid» gode 

matpakker, andre har ofte dårlige (arv og miljø).  

- Fryal sfo: Ofte yoghurt eller brødskiver/knekkebrød. Noen har av og til rislunsj. 

Bra nister med hjemmefra. 

- Land Mont skole: Evt brød. 



- Land Mont bhg: Matpakke til måltid før frokost serveres (06.45 – 07.40). Ellers 

ingenting. Dette er gode og varierte matbokser. 

- Svingen: Niste til frokost og event. Ettermiddag. Mye grovt brød, yoghurt, frukt, 

smoothie, skyr. Veldig sjeldent sjokoladepålegg. Noe utfordringer med de som 

har en annen kultur.  

- Hov: Matboks hver dag. Mye yoghurt, noe sjokoladepålegg og syltetøy. Noe 

frukt/grønnsaker. Mye kneip og loff. 

- Minstemann: Yoghurt, brød og frukt. Bra og variert! 

 

11. Hvordan medvirker barna? 

- Odnes skole: Den dagen de har med seg noe + Mat og helse timene. 

- Odnes sfo: Er med og har ansvar for laging, pådekking og rydding ca 1 gang i uka. 

De bestemmer nok hjemme hva de vil ha med på sfo. 

- Fryal sfo: 4 klassingene er med på matlagingen på fredager og får mer ansvar enn 

de andre. De synes det er stas. 

- Land Mont skole: Blir spurt ift varm mat. Mat og helsetimene og hvis det passer 

seg slik den andre dagen. 

- Land Mont bhg: Barna er med å foreslår mat til menyplanen. Ukas barn er med 

og det er alltid med 1-2 barn når det lages mat. 

- Svingen: Smører på maten sin, bestemmer pålegget. Mer involvering ettersom 

barna blir større. Tidsmessig utfordring å få tid til å inkludere barna. Varmt 

måltid: 1 voksen har ansvaret. Generelt lite medvirkning, det bør legge mer til 

rette for det (endre rutiner). 

- Hov: Noen ser på ved laging av varmmat. Dekker på og rydder til lunsj, vasker 

bordene.  

- Minstemann: Uttrykker seg gjennom smaksprosjekt som bhg har dette året. Har 

en ny smak alle smaker på hver dag. Eks noe surt, søtt osv. Ser på bilder og 

velger til innkjøp / laging. Er med å rører, skjærer og dekker på. Rydder opp etter 

seg. 

 

12. Hva er med av mat/drikke på tur? 

- Odnes skole: Varm saft, kakao, pølser. 

- Odnes sfo: Varm drikke, pølser, ostesmørbrød. Noen har med sjokolade på 

skidag. 

- Fryal sfo: Er så å si ikke på lengre turer, kun ned til fjorden. Ingen mat med. 

- Land Mont skole: Har med selv hjemmefra. Evt skolen har pølser til grilling ved 

skidag ol. 

- Land Mont bhg: Barnehagen ordner pølser, fiskepinner, potetmos. 1 tur i uka.  

- Svingen: Varierer veldig. Utebarnehagen er mer ute og på tur. Liten tur: juice, 

kjeks, kavringer, spiser når de kommer inn igjen. 

- Hov: Barna smører niste som de tar med seg. Av og til kakao eller varm saft. 



- Minstemann: Sjelden tur, pga små barn og sovetider. Evt engangsgrill med 

fiskekaker på lompe. 

13. Er det ansatte som har ekstra kunnskap om mat hos dere? 

- SLUS: Ja noen. 

- Odnes skole: Usikkert om noen har noe utenom mat og helselærer. Har noe kurs 

ifht dietter.  

- Odnes sfo: Kurs om fiskesprell. Føler de ikke får brukt det så mye, det er mye 

basert på kyst og dyrt. 

- Fryal sfo: Ikke formell utdanning, baserer seg på egen interesse og bevissthet til 

mat. 

- Land Mont skole: En mat og helselærer ellers bare interesse.  

- Land Mont bhg: En mat og helselærer og 2 ansatte som har ansvar for matlaging. 

De tilegner seg kunnskap underveis. 

- Svingen: En kokk med fagbrev. Fiskesprellkurs.  

- Hov: Nei ingen, men gjør det beste ut fra de forutsetningene de har. 

- Minstemann: Nei. 

 

14. Annet - kommentarer 

- Odnes: Ønsker seg felles retningslinjer der det står at det kun er lov å ha med seg 

vann å drikke på skolen. Ønsker seg felles retningslinjer for at det kun er lov å ha 

med frukt/grønnsaker på månedslutt. Veldig positive til felles retningslinjer, 

lettere om det er det samme i hele kommunen. 

- Odnes sfo: Mange / noen har ikke spist frokost. Lager noen ganger statistikk på 

pålegg, frukt osv i matboksen. Dette virker motiverende. 

- Vet at matinnkjøp ikke alltid stemmer overens med hva som burde vært kjøpt. 

- Hadde vært fint om noen kunne ha avsatt tid til mat og hatt fokus på det. Det 

ville hjulpet mye. 

- Flere kommentarer om at penger og tid til mat og drikke er en mangelfaktor. 

 

 


