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Rapport om dagens mattilbud ved vgs – en vurdering av pris/kvalitet 
og ”spisemiljø” 
 
Vedlegg:  Rapport om beskrivelse av mattilbud på videregående skoler i Østfold 
 
Fylkestinget behandlet i sitt møte 14. – 15. juni d.å. sak 38/2006 ”Ernæringsriktig mattilbud på 
alle fylkeskommunale skoler. Unødig sukkerforbruk i videregående skoler”. Administrasjonen 
ble bedt om å utarbeide en rapport som beskriver dagens mattilbud på fylkeskommunens 
skoler, der pris, kvalitet og spisemiljø belyses. Rapporten skulle omhandle konkrete forslag til 
tiltak som vil sikre elevene et godt ernæringsriktig mattilbud og et godt spisemiljø. 
 
De matvaner som etableres i barne- og ungdomsårene påvirker risikoen for sykdom senere i 
livet. I denne perioden er behovet for næringsstoffer spesielt høyt, og et balansert kosthold er 
viktig. 
 
Det er nær sammenheng mellom kosthold og helsesituasjon. Kostholdsrelaterte 
helseutfordringer for ungdom er først og fremst overvekt, diabetes og dårlig tannhelse. 
Overvekt er i ferd med å bli det forskerne betrakter som en epidemi i Norge. En ny utfordring 
for oss er at stadig flere barn og ungdommer blir overvektige i veldig tidlig alder. Overvekt som 
starter i barndommen kan få alvorlige følger senere i livet. Overvektsutviklingen blant barn og 
unge går svært raskt – stadig flere blir overvektige. Tidligere var type 2 diabetes en sykdom 
som bare rammet godt voksne eller eldre mennesker. I løpet av de siste ti årene har 
overvektsutviklingen blant barn og ungdom ført til at type 2 diabetes rammer stadig yngre 
mennesker.  
 
Norsk ungdom har langt på vei et kosthold i tråd med nasjonale anbefalinger. Imidlertid ser 
man at inntaket av grønnsaker og frukt er for lavt, mens sukkerinntaket er for høyt blant ni av 
ti. Også konsum av mettet fett er for høyt. 
 
Det anses dessuten som uheldig at frokost- og matpakkespisning avtar med økende alder. De 
som dropper frokost og matpakke har også gjerne et høyere inntak av fett og sukker og lavere 
inntak av vitaminer og mineraler.  
 
Kunnskap om tiltak på og erfaringer fra videregående skoler 
 
I 2004 ga Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ut rapporten ”Kan tiltak i skole og 
lokalsamfunn påvirke barn og unge til å spise mer frukt og grønt?” 
  
Rapporten fokuserte på tiltak i samfunnet (skolebaserte tiltak og lokalbaserte tiltak) som har 
som mål å påvirke barn og unge til å spise mer frukt og grønnsaker. Følgende problemstilling 
ble tatt opp: Finnes det forskningsbasert kunnskap om effekt av tiltak som påvirker barn og 
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unges matvaner med særlig vekt på frukt og grønnsaker? Dersom det finnes virksomme 
skolebaserte tiltak; hva innebærer disse for praksis? 
 
Denne oppsummerte forskningen viser blant annet: 

 
• Skolebaserte programmer med hensikt å fremme sunne kostvaner har en liten, men klar, 

positiv effekt på matvanene til elevene. 
• Intervensjoner med sammensatte tiltak og høy intensitet som foregår over lengre tidsrom, 

virker best. 
• Ernæringsopplysning alene i skolen kan i begrenset grad påvirke barns kostvaner. Økt 

kunnskap alene endrer ikke nødvendigvis holdninger og atferd. Programmer som bruker 
sosial læringsteori og involverer elevene, virker bedre enn ren ”kateterundervisning”. 

• Ungdoms kostvaner lar seg ikke påvirke i samme grad som hos yngre aldersgrupper, men 
kunnskapsnivået øker i alle aldersgrupper. 

• Det er lettere å få jenter til å spise mer frukt og grønnsaker enn det er å få gutter til å spise 
mer. Det er lettere å øke konsumet av frukt enn av grønnsaker. 

• Ungdom er mer opptatt av hva de liker og ikke liker enn hva som er sunt. 
• Ingen studier kan vise til økt forbruk av frukt og grønt opp mot et mål om ”Fem om dagen”. 

Det vil si at de fleste barn og unge i studiene spiser mindre frukt og grønt enn det som 
anbefales, også etter at tiltak er iverksatt. 

 
Et av de enkeltstående tiltakene som fremkommer i rapporten som gir best effekt er gratis 
frukt på skolen. Forskning viser at gratis tilbud øker inntaket av frukt og grønnsaker for alle 
grupper av skoleelever, inkludert barn i familier med lavere sosioøkonomisk status og barn 
med lavt inntak i utgangspunktet. 
 
Hedmark er kanskje det fylket i landet som har jobbet mest med folkehelsespørsmål på de 
videregående skolene.  
 
I april 2006 ble det gjennomført en kantineundersøkelse på de videregående skolene i 
Hedmark. Undersøkelsen var et samarbeid mellom Planstaben og Tannhelsetjenesten. 
Hensikten med undersøkelsen var å sette søkelys på brukernes muligheter for sunne valg og 
trivsel rundt måltidet. Undersøkelsen viste blant annet et behov for kompetanseoppbygging 
blant kantinepersonell. Den synliggjorde også et ønske om et frokosttilbud i kantinene blant 
samtlige elevrådsledere og at det var et forbedringspotensiale av kantinene som en sosial 
møteplass med et bedre og sunnere mattilbud. Blant annet for å følge opp utfordringene er 
det opprettet folkehelsegrupper på skolene sammensatt av elever, skolens ledelse, lærere, 
kantinepersonell, helsesøster og tannpleier. Grønne kantiner, som er en innsats for å 
stimulere til mer frukt og grønnsaker i kantinene, er et utpekt satsningsområde. 
  
Hedmark har utmerket seg ved at fylkesadministrasjonen har engasjert seg i spørsmålet om 
sunne videregående skoler som et tverrfaglig ansvar. Innkjøp- og eiendomsavdelingen har for 
eksempel utarbeidet kravspesifikasjoner for vannkjølere. Rammeavtalen gir inntil 40 % 
prisreduksjon på innkjøp. Tannhelsetjenesten er invitert til å sitte i Innkjøpskomitéen for 
Hedmark og Oppland, og i tillegg til kvalitet og pris forsøkes det å få inn sunne valg som et 
kriterium i kravspesifikasjonene. Innkjøpskomiteen har bl.a. bestemt at avtalen med Coca 
Cola drikker AS ikke skal videreføres. 
 
Ved alle de videregående skolene er det fra 2004 opprettet Folkehelsegrupper. Disse 
gruppene er sentrale blant annet i ernæringsspørsmål og kantinedrift. Arbeidet i Hedmark har 
da også medført at Nord-Østerdal videregående skole i fjor ble tildelt den nasjonale 
ernæringsprisen. På skolen er det innført forbud mot brus i skoletimene. Press fra elevene 
førte til at det ble innført vannkjølere på alle skolens avdelinger. Brusautomatene er fjernet slik 
at tilgangen på brus er begrenset til kantinenes åpningstider, og i kantina selges det frokost til 
ti kroner. Hybelmat som valgfag har også blitt svært populært. 
 
 



 3

Resultater fra kartlegging i Østfold 
 
Det er foretatt en kartlegging blant de videregående skolene i Østfold som i hovedsak er fylt ut 
av enten skoleledelse eller kantinepersonell. Elever eller deres representanter er ikke 
forespurt. 
 
Kartleggingen på skolene viser at de videregående skolene og kantinene har et bevisst 
forhold til vareutvalget. Flere skoler har redusert antallet brusautomater, mens 
godteriautomater er nærmest fraværende. En rekke skoler er også innstilt på å fjerne 
brusautomatene helt en gang i fremtiden. Det er tydelig at skolene allerede har tatt spørsmålet 
om ”sunne kantiner” seriøst, og det er flere steder gjort en god jobb. 
 
Vareutvalget er samtidig alternativt og består også av sunne matvarer. Spisemiljøet oppleves 
som godt og med muligheter for å spise i klasserommene på de fleste skoler. Fra før vet vi 
også at de videregående skolene i Østfold har gjort en god jobb med å installere vannkjølere, 
og kaldt vann er da også et tilbud som gis ved samtlige kantiner. 8 kantiner drives i privat regi, 
mens 7 drives av skolene. 
 
Et forbedringspotensial viser seg på følgende områder: 
 
• En rekke ungdommer står over frokost, og dette kan også ha sammenheng med dårlig tid 

på morgenen. Dette er uheldig både av helsehensyn men også for ungdommenes 
læringsevne. For få kantiner har en åpningstid som gir elever mulighet til å kjøpe frokost 
før skolestart kl. 08.00. 

• Der hvor det serveres varm mat er tilbudet i stor grad usunne måltider.  
• Kantinene synes også lite bevisste på prisdifferensiering. Selv om noen kantiner fremstår 

som hederlige unntak, gir kartleggingen et inntrykk av at sunne varer ikke er satt ned i pris.  
• Kantinepersonellets formelle kompetanse er varierende. 
• En rekke kantiner serverer frukt, men ikke på en måte som følger Sosial- og 

helsedirektoratets anbefalinger om ”Retningslinjer for skolemåltidet” fullt ut. (Frukt bør 
serveres hele, i stykker eller som pålegg og tilbehør. Grønnsaker bør være skåret opp og 
lagt i vann, som pålegg, salat eller varmrett).  

• De fleste kantiner har kaker, boller eller vafler og sjokolade som en del av det daglige 
vareutvalget. 

• Antall sitteplasser er ved enkelte skoler forholdsmessig lavt i forhold til det totale 
elevantallet. 

• Skummet melk er nærmest fraværende i sortimentet. 
• Det er fortsatt for mange brusautomater. 
 
 
Fylkesrådmannens merknader: 
 
Det er viktig at skolene i sin kunnskapsformidling også setter søkelyset på elevenes 
forutsetninger for å lære. I denne sammenheng har skolene et ansvar for å legge forholdene 
til rette for et sunt kosthold og stimulere til god helse og trivsel blant elevene. 
 
Det er vanskelig å stimulere til et sunt kosthold blant ungdom. Spisevaner er lettere å påvirke i 
ung alder. Skal man lykkes med slike tilnærminger er det viktig med en langvarig innsats på 
en rekke felter og bruk av sammensatte tiltak. Et sunt vareutvalg på skolens kantiner kan 
være et av flere bidrag. Kartleggingen som er foretatt på de videregående skolene viser for 
øvrig et behov for prisdifferensiering og utvidede åpningstider på morgenen med sunne 
frokosttilbud. Et enda sunnere og fristende vareutvalg og kostholdsveiledning overfor elever i 
samarbeid med skolehelsetjenesten bør også vurderes. Her kan samarbeid med det 
helsepedagogiske opplevelsessenteret ”Helsekilden” være til hjelp. 
 
Fylkesrådmannen er også av den oppfatning at spørsmålet om elevenes læringsevne handler 
om mer enn ungdommens kosthold. Det dreier seg i tillegg om forhold som elevenes psykiske 
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velvære, søvn, tobakksbruk o.s.v. Skolene bør derfor se folkehelsearbeidet i et 
helhetsperspektiv og ikke alene fokusere på kosthold og kantineutvalg. 
 
Østfold fylkeskommune har miljøfyrtårn som en satsning. Av de syv skolene som er 
miljøsertifisert har 4 privatdrevne kantiner og disse er ikke miljøsertifisert. En slik sertifisering 
ville kunne innebære bruk av lokalt produserte råvarer og økologiske produkter. Spørsmålet 
om vareutvalg i kantinene bør sees i sammenheng med dette arbeidet.  
 
På flere skoler velger man å beholde usunne produkter for å beholde elevene på 
skoleområdet, samt å sikre kantinens inntektsgrunnlag. Noen usunne produkter er også i 
kantinenes sortiment fordi man tror at disse erstatter andre produkter som er enda mer 
usunne. Det er derfor viktig at skolene og kantinene gis en lokal frihet til selv å vurdere 
hvordan kantinetilbudet best kan organiseres.  
 
 
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:  

 
1. Skolene bes sikre at elevene og skolehelsetjenesten blir tatt med på råd om vareutvalg. 

Det bør vurderes opprettet folkehelsegrupper på de videregående skolene etter mønster 
av Hedmark som ser det forebyggende og helsefremmende arbeidet i et 
helhetsperspektiv. 

 
2. I neste forhandlingsrunde med privatdrevne kantiner legges det inn et krav om 

miljøsertifisering på de skoler hvor dette er et satsningsområde.  
 

3. Spørsmålet om fruktabonnement på videregående skoler utredes og legges frem i 
forbindelse med behandlingen av økonomiplanen i 2007. 

 
 

 

 

Sarpsborg, 31.10.2006 

 

 
 
Atle Haga 
fylkesrådmann 

Odd Roald Andreassen 
fylkesdirektør  

 
 
 


