HVORDAN FÅ TIL
MÅLTIDER I SKOLEN?
Velkommen til seminar om muligheter
og løsninger for gjennomføring av
felles måltider i grunnskolen!
Tid: Onsdag 12. juni kl. 09.00-15.30
Sted: Landbrukets Hus,
Hollendergata 5, 0190 Oslo
Det er ikke lenger et spørsmål om organiserte måltider kommer inn i norsk skole, men når,
og, ikke minst, hvordan. Skolematens Venner mener at en skolematreform allerede er i
gang. Initiativ kommer fra alle politiske hold, og utredninger og planlegging pågår.
Hvordan skal vi komme videre, spør vi? Er lokal frihet og finansiering det beste, eller må det
et Stortingsvedtak til? Høyre og Arbeiderpartiet vil fortelle hva de mener.
Skolemåltider i praksis
Hvordan får de det til, de skolene som er i gang? Hva er forutsetningene og hvem gjør
jobben? Hva koster det? Hvem betaler? Hvordan kan elevene delta, og hvilke andre
ressurser kan tas i bruk? Dette er noen av spørsmålene vi vil belyse, først og fremst gjennom
praksiseksempler. To rektorer fra Indre Fosen vil fortelle hvordan de jobber med positive og
inkluderende måltider. Kommunen deltar i et prosjekt gjennom Fylkesmannen i Trøndelag,
©som vil lage modeller for gjennomføring av skolemåltider. Vi får også lære om hvordan det
jobbes mot Helsefremmende skoler i Nordland Fylkeskommune og om Matvalgets
veiledning for bærekraftige måltider.
Programmet passer for alle som er interessert i mat i skolen. Se program nedenfor.
Vil du være med?
Meld deg direkte her
eller på Facebooksiden vår

Pris for deltakelse: kr 250,Studenter/elever gratis
Påmelding innen 5. juni

Elever på Gystadmarka
ungdomsskole i Ullensaker
jublet over å få nylaget
mat på skolen ved
skolestart sist høst. Her er
det foreldrebetalt
abonnement som gjelder.

HVORDAN FÅ TIL MÅLTIDER I SKOLEN?
PROGRAM:
09:00 Velkommen ved Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag
Innledning ved Einar Risvik, seniorforsker i Nofima og styreleder i
Skolematens Venner
Variasjoner over måltider i skolen – hvordan er det løst i praksis?
ved Unn Karin Olsen, daglig leder i Skolematens Venner
Pause
Erfaringer fra HELSEFREMMENDE SKOLER i Nordland
ved Bjørn-Are Melvik, rådgiver for helsefremmende skoler og barnehager,
Nordland fylkeskommune
Skolemåltider i Trøndelag – et fyrtårn i 0-24 satsingen
ved Margareth Halle, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Trøndelag
Pause
PIMPA skolemat i Indre Fosen kommune
ved Tor Langsæther, rektor på Åsly skole, og Maria Gjølgali, rektor
på Mælan skole
Innlegg under avklaring
12:00-13:00 Lunsj
Hva går egentlig Aps modell for måltider i skolen ut på?
Elise Bjørnebekk-Waagen, Ap, medlem i Helse- og omsorgskomiteen på
Stortinget
Hva er Høyres skolematpolitikk etter landsmøtet?
Representant ikke avklart
Vi bare gjør det! Om skolemåltider og ressursutnytting i Ullensaker
kommune
ved Magnus Tvedt-Øresland, avdelingsleder GNIST mat og opplevelser
Elevroller i skolemåltidet – eksempler presenteres av elever
Kafé Landøya, elevbedrift
Pause
Hva kreves for å produsere varm mat på skolen? Utfordringer og løsninger
Raymond Wiig, markedssjef FoodTech AS
Veiledning til bærekraftige skolemåltider ved veiledningstjenesten
Matvalget
Oppsummering
15:30 Slutt
Arrangør: Stiftelsen Skolematens Venner

