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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med behandlingen av budsjett 2019 vedtok kommunestyret et 
prøveprosjekt med skolemat på 1-2 skoler med kr 1 mill. årlig i perioden. 
Prøveprosjektet ble igangsatt august 2019 på begge ungdomsskolene. 
Skolene har organisert det på litt forskjellige måter ut fra de fysiske forholdene på 
hver skole. På Nordbytun ungdomsskole kjøpes det inn ferdigmat, mens det på Ås 
ungdomsskole er buffé hver dag. Ås ungdomsskole skal nå forsøke med varm mat 
en dag i uken etter ønske fra elevene.  
Skal skolematordningen fortsette, må kjøkkenene og kantineforholdene på hver skole 
oppgraderes og tilrettelegges for dette. Det må være nok personalressurser og 
skolene må vurdere omlegging av skoledagen for at alle elever skal få tid til å sitte 
ned og spise. I dag er det i stor grad skolenes ledelsesressurser og administrative 
ressurser som brukes for å kunne gjennomføre prosjektet. Dette er ressurser som tas 
fra ledelsens kjerneoppgaver som administrativ og pedagogisk ledelse, samt 
oppfølging av elever/foresatte og ansatte.   
 
 
Fakta i saken: 
I forbindelse med budsjett 2019 vedtok kommunestyret et prøveprosjekt med 
skolemat på 1-2 skoler med kr 1. mill årlig i perioden.  
 
I HOK-møtet 10.4.2019 ble det lagt fram en orientering om bruk av midler til 
prøveprosjekt om skolemat, dokument nr. 19/01034-1, som ble tatt til orientering.  
 
Orienteringen anbefalte at midlene ble brukt på følgende måte: 
1. Oppdatering av kantinene på begge ungdomskolene i henhold til standard for drift av kantine. 
2. Det innhentes anbud før oppdatering igangsettes. 
3. Nordbytun ungdomsskole driver kantinen på samme sted som Nordby idrettslag driver sin 
kioskservering. Oppdatering må gjøres i samarbeid med dem. 
4. Evt midler som blir igjen etter at kantinene er oppdatert og supplert med nødvendig utstyr, fordeles 
på skolene til å igangsette matservering basert på det elevrådene og skolens ledelse ønsker og har 
mulighet til å få til. 

 
Da det var driftsmidler og ikke investeringsmidler som ble bevilget, så valgte 
kommunalsjefen i samråd med leder for HOK å bruke midlene på skolemat høsten 
2019 og ikke på oppgradering av kantinen.  
 
Kr 1 mill. ble fordelt slik at Nordbytun ungdomsskole ble tildelt kr 400.000 og Ås 
ungdomsskole kr 600.000, på bakgrunn av elevtall.  
 
Nordbytun ungdomsskole deler ut ferdigsmurte knekkebrød + frukt mandag og 
torsdag, og havregrøt+ frukt på tirsdager. Fredager varierer maten fordi det er en 
valgfaggruppe som lager maten på torsdager. Onsdager kan elevene kjøpe mat i 
kantina. Skolen har valgt denne ordningen fordi de er avhengig av å kunne dele ut 
mat som ikke trenger tallerken/ bestikk da de ikke har oppvaskmaskin som er 
godkjent eller beregnet på den type bruk. Skolen har heller ikke nok utstyr som 
tallerkener/bestikk. 
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Ås ungdomsskole organiserer buffé i kantinen hver dag der elevene forsyner seg 
selv av brød (også glutenfritt), knekkebrød, gul- og brunost, skinke, kalkun, syltetøy, 
leverpostei, smøreoster, smør, oppskåret agurk, paprika og tomat. De skal prøve ut 
et varmt måltid. For at 400 elever skal få mat hver dag, var det enklest for skolen å 
gjennomføre en buffé. 
 
Nordbytun skole har brukt følgende ressurser: 

- Planlegging før sommerferien, med beskrivelse og henvendelser til 
eiendomsavdelingen i kommunen 

- Gjennomgang av kommunens innkjøpsavtaler og henvendelser til eksterne 
leverandører 

- Bestille, ta imot og stable bort varer 
- Distribusjon av mat til elevene 
- Ekstra tilsyn på grunn av søppel og griseri 
 

Skolen brukte mye tid før sommerferien på å tenke ut og undersøke måter å 
gjennomføre en ordning med skolemat. De har ikke plass til alle elevene i kantinen 
på en gang, og ønsker ikke å dele opp spisefriminuttet på ulike trinn fordi det åpner 
for mye misnøye og forhandlinger.  
Det ble derfor raskt klart at skolen måtte få til mat som også kan spises i 
klasserommene, eventuelt skolemat som frokost, der ikke alle elevene kommer på en 
gang. De kartla hva som måtte utbedres i kantinen for å kunne håndtere mye mat og 
oppvask. Nordbytun har ikke egen kantine. Skolen bruker kantinen i Nordbyhallen i 
samarbeid med kommunen og Nordby IL. På grunn av de begrensningene som 
skolen har, sjekket de ut kommunens innkjøpsavtaler og har kjøpt inn mat som er 
enkel å servere/dele ut. I tillegg har skolen tatt kontakt med kjøkkenet på Moer, og 
SIÅS for å undersøke om de kan levere mat et par ganger i uken. Begge har meldt 
tilbake at de ikke har kapasitet til å levere til så mange. 
 
Ås ungdomsskole har 2 voksne til stede fra kl. 09.00-12.30 hver dag. I tillegg har  
elever kantinetjeneste. Skolen har også salg av diverse drikker og oppskjæring av 
frukt som serveres i det første friminuttet.   
Ås ungdomsskole bruker ressurser fra ledelsen/administrasjonen til å kjøre varer fra 
butikken hver dag, bestilling og organisering av tilbudet. De opplever at dette har 
vært en ekstra belastning på ledelsen/administrasjonen i oppstarten av et skoleår. 
Skolen har brukt tid på å få på plass ressurser til å ta seg av alt det praktiske rundt 
selve matserveringen, bestilling av varer og div. organisering. Det har vært en del 
henvendelser fra foresatte og elever med krav om div. tilpasset mat og varmmat. 
 
 
Vurdering: 
Nordbytun ungdomsskole opplever veldig mye søppel. Skolen har også problemer 
med at maten ikke blir spist opp, slik at det blir mer matsvinn. 
Mye lederressurs og merkantile ressurser på skolen blir brukt på innkjøp og 
distribusjon av skolemat. 
 
For at Nordbytun skole skal lykkes mener de at dette i stor grad handler om utstyr og 
kapasitet i kantinen. Nordby IL legger beslag på deler av kantineområdet. Skal 
skolen ha lunsj til alle elevene trenger de at kantinen tilrettelegges for dette.  
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Kantinen må rustes opp med økt kapasitet på stekeovner, industrioppvaskmaskin, 
lager og kjøleskap beregnet på å lage mat til 300 elever.  
Skolen trenger en person i ca 50% stilling som kan organisere utdeling av mat og 
forberede og rydde etter maten. Elever kan hjelpe til med dette i noen grad, men 
arbeidet må styres av en voksen. Skolen kan i liten grad ta elever ut av undervisning 
for at de skal hjelpe til i kantinen.  
 
Dersom det skal lages mat til elevene på skolen, vil skolen trenge 1-2 stillinger for å 
lage mat og organisere bespisning, innkjøp og opprydning.  Det må kjøpes inn glass, 
tallerkener og bestikk - og ha oppbevaringsplass til dette. 
 
Ås ungdomsskole opplever at resultatet nå er at veldig mange av elevene spiser mat 
hver dag. Tilbakemeldinger fra elevene er at de er veldig fornøyde, men ønsker et 
eller flere varme måltider i uken. Skolen opplever også at det er lite uro og konflikter i 
friminuttene fordi de spiser og samtaler. 
 
Ås ungdomsskole føler at de har lykkes med å gi elevene mat hver dag. Skolen har 
også  forskjellige tilbud slik at alle elevene skal få mat. Kostnadene på dette er 
foreløpig ikke beregnet. Skolen trenger å få tilkjørt maten slik at de slipper å bruke tid 
i butikken hver dag. Skolen mener de med tiden kan få bedre rutiner slik at dette kan 
bli mindre ressurskrevende. Dette krever imidlertid en forutsigbarhet med tanke på 
økonomi og ressurser. Også Ås ungdomsskole trenger en oppgradering av 
kantinekjøkkenet. 
 
Å servere mat i skolene krever skoler som er tilrettelagt for det.  Det krever både 
kjøkken som er store nok og godkjent for tilberedelse av mat, kantine som gjør at alle 
elever har plass til å sitte ned for å spise, ressurser til å tilberede/håndtere maten og 
en skoledag som er organisert slik at det er avsatt nok tid til spising. Det må serveres 
flere typer mat; gluten- og laktosefri, halal mat, kosher mat, vegetar- og veganmat 
osv. samt at maten skal være forsvarlig sammensatt ernæringsmessig, oppleves som 
variert og god. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Da skolene kun har holdt på en måned med skolemat er de økonomiske 
konsekvensene foreløpig ikke beregnet. Som en sammenligning så betaler 
foreldrene i barnehagene kr 400 per måned i kostpenger, noe som utgjør ca kr 20 
per dag. Overfører man den summen til skolene vil maten komme på i underkant av 
kr 2.7 mill. da det er ca 700 elever i ungdomsskolene. I tillegg må det beregnes 
utgifter til personell. Den ressursen vil være avhengig av om maten skal 
lages/bearbeides på skolene eller om den blir levert ferdig.  
 
Begge skolene trenger investeringsmidler for oppgradering av hvert sitt 
kantinekjøkken, inkludert utstyr, hvis man skal fortsette å servere skolemat. 
  
 
Miljømessige konsekvenser: 

 Skolene må ha forholdene lagt til rette for vask av kjøkkenutstyr til 3-400 
elever for å unngå bruk av engangsutstyr.  

 Matsvinn kan være en utfordring når elevene får servert for mye mat eller mat 
som de ikke liker.   
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Alternativer: 

 Ikke ha skolematordning 

 Utrede om Moer sykehjem kan levere mat. Det vil eventuelt kreve mer 
ressurser til sykehjemmet for å klare levering til to ungdomsskoler i tillegg til 
personellressurser på skolene til distribuering av mat. Det vil også kreve gode 
oppbevaring- og kjølemuligheter på skolene.   

 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Begge skolene opplever en del utfordringer med organisering av skolematordning. 
 
 Ås ungdomsskole opplever nå at veldig mange av elevene spiser mat hver dag. 
Skolen opplever også at det er lite uro og konflikter i friminuttene fordi de spiser og 
samtaler. Tilbakemeldinger fra elevene er at de stort sett er veldig fornøyde, men 
ønsker et eller flere varme måltider i uken. Skolen opplever at mye lederressurs blir 
brukt for å få tilbudet til å fungere. 
 
På Nordbytun som i større grad har fått levert ferdigmat og som ikke har muligheter 
til at alle elevene kan sitte ned i kantinen, men må bruke klasserommene, opplever 
skolen at det blir mye grising med mat og mye matsvinn.  Dette kan ha sammenheng 
med at elevene i liten grad får valgmuligheter når det gjelder mat. Skolen opplever at 
mye lederressurs og merkantile ressurser på skolen blir brukt på innkjøp og 
distribusjon av skolemat. 
 
Å servere mat til totalt 700 elever hver dag er utfordrende når forholdene ikke er lagt 
til rette for det. Skal skolematordningen fortsette, må begge kantinene oppgraderes 
og det må settes inn nok personellressurser til dette. Skolematordningen bør utredes 
bedre og flere alternativer bør vurderes før man evt finner fram til en god lokal 
løsning.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
 
 


