
Skolemat på  Ås ungdomsskole 
 
Her er svar på spørsmålene fra Ås ungdomsskole: 

Hvordan organiseres tilbudet i dag og begrunnelse for valgene som er tatt? 
I dag organiserer vi buffe i kantinen hver dag der elevene forsyner seg selv av : brød( også 
glutenfritt), knekkebrød, gul og brun ost, skinke, kalkun, syltetøy, leverpostei, kavli 
smøreoster, smør, oppskjært agurk, paprika og tomat. 
Til torsdag forsøker vi med et varmt måltid. 
Vi har en forståelse at kravet var at elevene skulle få et måltid hver dag. Den enkleste måten 
var en buffe. Dette fordi 400 elever skal ha mat på samme tid. 

 Beskriv ressursene det krever; 
 Vi har 2 voksene tilstede fra kl. 09.00-12.30 hver dag pluss at elever har kantinetjeneste. Vi 

har jo salg av diverse drikker og oppskjæring av frukt også som serveres i det første 
friminuttet.  Vi bruker også ressurser fra ledelsen/administrasjonen til å kjøre varer fra 
butikken hver dag. Vi bruker ressurser fra ledelsen/administrasjonen til bestilling og 
organisering av tilbudet. Vi opplever at dette har vært en ekstra belastning på 
ledelsen/administrasjonen nå i oppstarten av et skoleår. Vi 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. 
mat og varmmat. 
 

 Hva er resultatet? 
 Resultatet er at veldig mange av elevene spiser mat hverdag. Tilbakemeldinger fra elevene er 

at de er veldig fornøyd , men ønsker et eller flere varme måltider i uken. Vi opplever også at 
det er lite uro og konflikter i friminuttene fordi de spiser og samtaler. 

  
 Hva skal til for at vi skal kunne lykkes med dette? 

Vi føler at vi har lykkes med å gi elevene mat hver dag. Vi har også et forskjellig tilbud slik at 
alle elevene skal få mat. Hva dette vil koste vet vi ikke ennå. Vi bør få tilkjørt maten slik at vi 
slipper å bruke tid på butikken hver dag. Vi kan med tiden få bedre rutiner slik at dette kan bli 
mindre ressurskrevende. Dette krever forutsigbarhet med tanke på økonomi og ressurser. Vi 
trenger også en oppgradering av kantinekjøkkenet. 
 

 
Med hilsen 

Grethe Heen  
Rektor 
 
Ås ungdomsskole, 17.9.2019 
 

 


