
 
 
 
 
 

Skolemat på Nordbytun ungdomsskole: 
Hvordan organiseres tilbudet i dag og begrunnelse for valgene som er tatt? 
- Vi deler ut ferdigsmurte knekkebrød +frukt mandag og torsdag, og havregrøt+ frukt på 

tirsdager. Fredager varierer maten vi deler ut fordi det er en valgfaggruppe som lager 
maten på torsdager. Onsdager kan elevene kjøpe mat i kantina. Vi har valgt denne 
ordningen fordi vi er avhengig av å kunne dele ut mat som ikke trenger tallerken/ 
bestikk, fordi vi ikke har oppvaskmaskin som er beregnet på den type bruk. Vi har heller 
ikke nok tallerkener/bestikk.  
 

 Beskriv ressursene det krever: 
- 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 
 
Vi brukte mye tid før sommerferien på å tenke ut måter å gjennomføre en ordning med 
skolemat. Vi har ikke plass til alle elevene i kantina 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 vi måtte få til mat som også kan spises på klasserommet, eventuelt 
skolemat som frokost, der ikke alle elevene kommer på en gang. Vi kartla også hva som 
måtte utbedres i kantina for å kunne håndtere mye mat og oppvask. Nordbytun har ikke 
egen kantine, vi bruker kantina i Nordbyhallen i samarbeid med kommunen og Nordby IL, vi 
sendte derfor en forespørsel til Ås kommune ved eiendomsavdelingen om de endringene 
som trengs. Da det ble klart at pengen til skolemat ikke kunne brukes til å oppgradere 
kjøkkenet, og at ordningen skulle ha oppstart denne høsten ble vi enige med 
kommunalsjefen om å prøve å få til et så likt tilbud som mulig på de to ungdomsskolene. Gitt 
de begrensningene som er skissert overfor ble dette vanskelig. Vi har derfor sjekket 
kommunens innkjøpsavtaler, og kjøpt inn mat som er enkel å servere/ dele ut. I tillegg har vi 
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. 

 
 Hva er resultatet? 

- Veldig mye søppel. Vi 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. 
 

 Hva skal til for at vi skal kunne lykkes med dette?  
- For Nordbytun handler dette i stor grad om utstyr og kapasitet i kantina. Nordby IL legger 

beslag på deler av kantineområdet, det trenger vi om vi skal ha lunsj til alle elevene i 
kantina. 

- Ås kommune må ruste opp kantina med økt kapasitet på stekeovner, 
industrioppvaskmaskin og lager og kjølekapasitet til mat til 300 elever.  



- Vi må ansette en person i ca 50% stilling som kan organisere utdeling av mat og 
forberede og rydde etter maten. Elever kan selvsagt hjelpe med dette i noen grad, men 
arbeidet må styres av en voksen, og vi kan ikke ta elever ut av undervisning for at de må 
hjelpe til i kantina. Dersom vi skal lage mat til elevene på skolen vil vi trenge 1-2 stillinger 
for å lage mat og organisere bespisning, innkjøp og opprydning. 

-  Vi må kjøpe inn glass, tallerkener og bestikk (og ha oppbevaringsplass til dette). 
 
 

Med hilsen 

Annvor Hetlelid Sandvig 
Rektor Nordbytun ungdomsskole 

Nordbytun 14.9.2019 

 
 
 
 
 


