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Videregående skoler i Østfold 
 
  
Vedlegg: 

- Invitasjon til informasjonsmøte 6. juni 
- Kort oppsummering av foreløpig evaluering av kostholdsprosjektet 

 
 

 
 

 

Invitasjon til deltakelse i kostholdsprosjektet i Østfold 
Opplæring, kultur, og helsekomiteen har i sitt møte 15.4.08 vedtatt at fra skoleåret 2008 – 
2009 inviteres alle de videregående skolene i Østfold til å være med på en utvidelse av 
kostholdsprosjektet, innenfor de økonomiske rammene som er stilt til rådighet. 
 
Kostholdsprosjektet har pågått inneværende skoleår ved syv av fylkets videregående skoler. I 
korthet går prosjektet ut på at elevene ved Malakoff, Askim og Glemmen har hatt tilbud om en 
subsidiert skolefrokostordning før skolestart. Videre har elevene ved Borg, Kalnes, Fredrik II 
og Mysen fått utdelt en gratis frukt eller grønnsak hver dag.  
 
Kostholdsprosjektet er evaluert dette semesteret, og evalueringen viser en overveldende 
oppslutning om frukt- og grøntordningen. Skolefrokostordningen får også god evaluering.  
 
Fra neste skoleår inviteres de øvrige skolene til å bli med i prosjektet.  
Skolene kan velge om de vil delta i frokost- eller fruktordningen, men en eventuell deltagelse 
er frivillig.  
 
Frist for påmelding til kostholdsprosjektet er satt til 10. juni. Det tas sikte på at nye skoler 
starter prosjektet i løpet av høsten 2008, men ikke fra første skoledag. 
 
6. juni arrangerer Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa informasjonsmøte om 
kostholdsprosjektet på Glemmen videregående skole. Representanter for skolens ledelse, 
elevrådet og skolehelsetjenesten inviteres til møtet (se vedlagte program).  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Egil F. Olsen       Knut-Johan Rognlien 
Fylkesdirektør       kst. leder av Østfoldhelsa 
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Informasjonsmøte om kostholdsprosjektet ved 
videregående skoler i Østfold 

 
 

6. juni 2008 kl. 08.00 – 11.00 
 

Glemmen videregående skole, Fredrikstad 
 
 

Program  
 

• Frokost i kantina 
• Velkommen til Glemmen – kostholdsarbeid i skolens regi, ved rektor John Kristiansen 
• Politikk til frokost, ved nestleder i OKH-komiteen Elisabeth Morfjord 
• Resultater fra evalueringen av kostholdsprosjektet, ved Eyvin Bjørnstad, Høgskolen i 

Vestfold.  
• Våre erfaringer, ved  

 
- elever fra Fredrik II videregående skole,  
- Øyvind Thorsen, Borg videregående skole, og  
- Reidun Trandem, Malakoff videregående skole. 
 

• Kostholdsprosjektet neste skoleår, ved prosjektleder Elsie Brenne, Østfoldhelsa. 
 

Påmelding kan rettes til Elisabeth Blomberg (eligje@ostfold-f.kommune.no /  69 11 74 04 / 95 
44 09 30) innen 4. juni. 
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Evaluering av kostholdsprosjektet i videregående skoler 
 i Østfold. Høgskolen i Vestfold. Kortfattet oppsummering. 

 
Høgskolen i Vestfold foretok en foreløpig evaluering av kostholdsprosjektet våren 2007. 
 
Høgskolen i Vestfold påpeker i rapporten at Østfold fylkeskommunes satsning på mattilbudet i 
videregående skole er helt i tråd med signaler fra Sosial- og helsedirektoratet. Prioriteringen 
av frukt og grønnsaker, og rimelig frokost, er valg som sammenfaller med de overordnede 
ernærningsfaglige anbefalingene. 
 
Høgskolen i Vestfold understreker videre at skoleeier bør vurdere å innføre klare retningslinjer 
for mattilbudet og presentasjonen i skolekantinene, slik at skolekantina kan støtte opp under, 
snarere enn å motarbeide, gode ernæringstiltak fra skolen. Skoleeier eller den enkelte skole 
kan ta stilling til om kantinene pålegges å følge ”Retningslinjer for skolemåltidet” (Sosial- og 
helsedirektoratet 2003).  
 
 
Funn i fokusgruppeundersøkelsen;  
 
Frokosttilbudet 

• Frokosten oppleves som veldig viktig og positiv for de som benytter seg av tilbudet. 
Deltagerne opplever at frokosten øker læringsevnen. 

• Frokosten er egnet arena for å bedre de sosiale relasjonene mellom lærere og elever. 
• Ved Glemmen deltar om lag 15 % av elevene, ved Malakoff om lag 5 % 
• Elevene ønsker et frokosttilbud i første friminutt, da det er uaktuelt for mange å stå opp 

tidligere for å rekke skolefrokosten. 
• Frokostprosjektet er meget vellykket på Glemmen, som har gjort en svært god jobb for 

å utvikle prosjektet. Skolen bruker betydelige ekstra-ressurser på arbeidet. Kantinens 
utforming har betydning for hvor lett det er å etablere en god frokostordning. 

• Skoleskyssordninger som frakter elevene til skolen rett før skolestart gjør det vanskelig 
for enkelte elever å benytte seg av frokosttilbudet. 

• Malakoff stiller spørsmål ved om en skolelunsjordning vil passe denne skolen bedre og 
være et bedre verktøy i arbeidet for å nå risikogrupper. Cirka 30 elever spiser frokost 
hver dag (ca. 5 % av elevene).  

• Elevene opplever prisen (5 kr.) som rimelig. 
• Det ser ut til at det foreligger et forbedringspotensial i å nå risikogrupper, men 

undersøkelsen avdekker ikke hvem (hvilke elevgrupper) som benytter seg at dagens 
ordninger. 

• Både skolefrokost, og til dels frukt/grønt, er i et konkurranseforhold til salget i skolens 
kantine og omliggende butikker/kiosker.  Glemmen har stengt kantina for annet salg 
under skolefrokosten, samtidig som de har fjernet alt salg av brus fra både kantine og 
automater.  Det er viktig at et tilrettelagt sunt skolemåltid samkjøres med 
retningslinjene for driften av skolekantina.   

 
Frukt/grønt 

• Det er en meget stor tilslutning til prosjektet fra både elever og lærere. All frukt blir 
spist opp. Det er et sterkt ønske om at ordningen videreføres. 

• Logistikken fungerer tilfredsstillende. 
• Det leveres i hovedsak frukt, og frukten presenteres mer hygienisk og fristende enn 

dagens grønnsakstilbud. Eneste negative side er forsøpling og et merarbeid for 
renholdspersonalet. 

• Fruktspisingen er ujevnt fordelt blant elevene, noen spiser flere per dag – andre ingen. 
• Frukt / grønt erstatter trolig sjokolade / snacks til en viss grad, og er et viktig alternativ 

for de som har glemt mat hjemmefra. 
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• Det ser ut til at ordningen også når risikogrupper. Imidlertid antydes det at røykere, der 
sosioøkonomiske mønstre vanligvis er fremtredende, foretrekker å bruke pausene på å 
røyke fremfor å hente/spise frukt. 

 
Fra et ernæringsmessig ståsted er derimot grønnsaker å foretrekke og her har prosjektet et 
forbedringspotensial.  Produktutvikling bør drøftes med leverandøren slik at en kan oppnå en 
fordeling på 50/50 mellom frukt og grønnsaker. 
 
Høgskolen i Vestfold viser for øvrig til ”Europeisk nettverk av helsefremmende skoler" - 
HEFRES – som har som mål å utvikle gode metoder for trivsels- og miljøskapende tiltak i 
skolen.  Grunntanken er at arbeidet for bedre helse må systematiseres, slik at det framstår 
helhetlig, og ikke som en lang rekke "tilfeldige" tiltak. Tiltakene er systematisert og utviklet i 
samarbeid mellom elever, personale, skolehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere.  
Erfaringene fra prosjektet er svært positive. Skolene rapporterer om reduserte 
disiplinproblemer og hærverk, mer motiverte elever og lavere sykefravær blant lærerne. 
 
Evalueringen er gjennomført av førstelektor / ernæringsfysiolog Eyvin Bjørnstad, Høgskolen i 
Vestfold i mars 2008.  
 
Nettstedet forskning.no presenterer resultatene fra evalueringsundersøkelsen 
http://forskning.no/artikler/2008/april/179262 
 
 
 
 


