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Skolefrukt til elever i grunnskolen 
 
Vi vil minne om muligheten for å tilby gratis Skolefrukt til elever i kommunene som et alternativ eller tillegg 
til abonnementsordningen Skolefrukt. 
 
Helt nye undersøkelser i 2018 viser at det står dårlig til med frukt og grønnsaker for mange elever i 
skoletiden. Spesielt gjelder dette ungdomskoler, hvor 51 % av guttene og 38 % av jentene ikke har med 
seg frukt eller grønnsaker på skolen. 1)  
 
På ungdomsskolene blir det i skoletiden kjøpt lite frukt eller grønnsaker på skolen eller i butikk. De elevene 
som får anledning til å kjøpe mat i butikken kjøper mest usunn skolemat som boller (49 %). Blant jentene 
er det mange som velger energibarer (17 %). 2) 

 
En løsning vil være å ha gratis frukt og grønt tilgjengelig på skolen. En undersøkelse viser at blant de som 
har gratis Skolefrukt i dag mener omtrent alle (98 %) av de ansvarlige for frukten at Skolefrukt er viktig for 
skolen. 3) Det at Skolefrukt er sunt, bidrar til å følge kostrådene og gir energi er årsaker til at Skolefrukt 
oppleves viktig. (les flere av kommentarene på side 4). 
 

 
1) Skuterud Kløvstad AS, feltarbeid Norstat. Frukt og grønt blant elever i grunnskolen, mai 2018. 
2) Opinion AS, feltarbeid Norstat. Sunn ungdomsmat, mai 2018 
3) Opplysningskontoret for frukt og grønt, feltarbeid Questback. Skolefruktansvarlige, mai 2018. 
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Flere muligheter 

 

Skolefrukt er et tilbud til alle norske grunnskoler subsidiert av staten, med kr 1,50 per frukt/grønt. Det kan 

enten være foreldrebetalt ordning, at skolen oppretter en felles bestilling som blir betalt av kommunen, 

skolen, FAU eller andre, eller en kombinasjon av abonnement og fellesbestilling. 

Staten subsidierer Skolefrukt med kr 1,50. Kommuner/skoler som vil gi sine grunnskoleelever gratis 

frukt/grønt (via Skolefruktordningen), får også dette tilskuddet. Pris til kommune, skole, foresatte eller 

andre blir derfor kroner 3,20 inkl mva. 

Dersom budsjettene ikke strekker til for frukt hver dag kan en for eksempel ha frukt/grønnsaker to til tre 

dager per uke. Skolen oppretter da et felles abonnement gjennom Skolefrukt.no som består av en fast 

bestilling på antall frukt/grønnsaker som skolen skal ha per dag, og skolen får faktura direkte fra lokal 

skolefruktleverandør basert på levert vare etter hver måned. Skolen kan justere antall dager per uke 

og/eller den faste bestillingen gjennom hele semesteret. 

Offentlige retningslinjer 

 

Skolefrukt er ett verktøy for å oppfylle deler av myndighetenes anbefalinger for mat og måltider i skolen. 

Helsedirektoratet har nasjonal faglige retningslinjer for mat og måltider i skolen og for frukt og grønnsaker 

gjelder følgende (https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-skolen): 

Barneskolen/Ungdomsskole/SFO: «Elevene bør tilbys ordninger som sikrer tilgang til grønnsaker, 

frukt eller bær daglig». 

Folkehelseloven 

Folkehelseloven gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelse. 

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse herunder utjevner sosiale 

helseforskjeller ( https://helsedirektoratet.no/lover/folkehelseloven#hvem-loven-gjelder-for-). 

Gratis Skolefrukt til kommunens elever vil bidra til at de i løpet av dagen får sunt påfyll av energi. 

Skolefrukt utgjør 1 av 5 anbefalte frukt og grønnsaker om dagen. 
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Hvordan benytte seg av Skolefrukt.no 
 
De fleste kommuner har egne anbud på innkjøp av frukt og grønnsaker til offentlige institusjoner i 
kommunen. Noen kommuner velger å benytte slike anbud når skoler skal kjøpe inn frukt og grønnsaker til 
elever i kommunen. Kommuner kan også benytte seg av tilbudet fra Skolefrukt.no til sine elever, for på 
den måten å nyttiggjøre seg at Staten finansierer hver frukt og grønnsak med kr 1,50.  
 
Skolefruktordningen er omtalt i Statsbudsjettet, og forankret i forskrift av 1. april 2004 nr. 623 om tilskudd 
til prisnedskriving av frukt og grønnsaker i grunnskolen. Formålet med ordningen er å stimulere til økt 
inntak av frukt og grønnsaker blant elevene i grunnskolen. Skolefruktordningen er også et verktøy for å 
oppfylle deler av myndighetenes anbefalinger for mat og måltider i skolen, og skal bidra til gode matvaner, 
trivsel i skolehverdagen og bedre helse blant barn og unge.  
 
Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) er en privat stiftelse som arbeider for å øke forbruket av frisk 
frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge. På oppdrag fra Helsedirektoratet administrerer OFG den 
offentlige ordningen for frukt og grønnsaker i grunnskolen, som gjelder for alle grunnskoler i Norge - 
Skolefrukt. 
 
Skolefrukt/OFG har inngått avtaler med flere leverandører i Norge om leveranser av Skolefrukt for perioden 
august 2018 - juni 2020. Avtalene baserer seg på anbud kunngjort på Doffin 24.4.2018 med TED referanse 
2018/s 080-180324.  
 
Anbudet gjelder muligheten for levering av Skolefrukt til alle typer grunnskoler i Norge, og leverandørene 
har søkt på og fått mulighet til å levere i ulike fylker. Dersom bevilgningen til ordningen opprettholdes over 
Statsbudsjettet, forventes tilsvarende eller liknende anbud for kommende to års perioder, altså august 
2020 til juni 2022 etc. Skolefrukt vil bistå med blant annet administrasjonssystem (det Internettbaserte 
systemet, www.skolefruktsys.no), nettsted (www.skolefrukt.no), kjøl-/svalskap til skolene, materiell, gode 
eksempler på organisering av Skolefrukt på skoler, kundesenter og undersøkelser rundt frukt/grønt på 
skolen. 
 
Avrop under kommuneordningen 
En kommune som gjør avrop under kommuneordningen må velge at skolene skal få leveranser av 
kategorien «Fortrinnsvis konvensjonell frukt/grønt». * Ved leveranser av «Fortrinnsvis konvensjonell 
frukt/grønt» kan en velge mellom følgende to fremgangsmåter: 
a) Gjøre avrop fra leverandøren som har rammeavtale som primærleverandør for denne kategorien i 

leveranseområdet kommunen er plassert i. Dersom primærleverandøren ikke kan levere i henhold til 
bestillingen, kan kommunen gjøre avrop fra sekundærleverandøren i leveranseområdet.  I slike tilfeller 
gjelder fastprisene per enhet frukt/grønt som er NOK 3,20 inklusive mva og frakt ut til skolene. 

b) Gjennomføre en mini-konkurranse mellom de to leverandørene som har rammeavtale for denne 
kategorien i fylket der kommunen ligger. En slik mini-konkurranse vil avgjøres ut fra gitte kriterier, der 
kriterienes innbyrdes vekt vil bli avgjort av den enkelte kommune. Les mer om dette på 
www.skolefrukt.no eller ring Prosjektleder Tore Angelsen på telefon: 47 75 17 87 

 
* Kun Oslo kommune som også har tilbud om økologisk frukt/grønt 
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Derfor mener skolefruktansvarlige at Skolefrukt er viktig for skolen: * 
 
Mange elever har ikke med seg mat, og det er derfor godt at de har et gratistilbud. 

Elevene får et alternativ til usunne ting som de ellers hadde valgt.  

De vil i mindre grad forlate skolens område for å 

kjøpe mat/snop. 

De får mulighet til å smake frukt som de ellers ikke 

hadde prøvd.  

Kostrådene sier vi skal ha minst fem 

frukt/grønnsaker hver dag. 

At alle får i seg noe i løpet av skoledagen om de vil. 

Skaper rom for sosialt samspill mellom elevene. 

Lære elever å smake ulike frukt/grønt. 

Ekstra næring og energi i løpet av dagen. 

Gir variasjon i lunsj til mange elever. 

Bidrar til at elevene får sunne vaner. 

Viktig at barn og unge får i seg frukt i løpet av en 

dag. Ikke alle som får i seg det uten denne 

ordningen. 

Sunt og godt for elevene. Bra som mellommåltid. Vår 

skole har ingen kantine, så derfor er det bra med Skolefrukt. 

Det er noen elever som ikke spiser frokost, da vil utdeling av frukt gjøre at de får energi til å klare seg bedre fram til 

de skal spise maten sin. 

Trivselsfremmende tiltak. Bidrar i kostholdet. Men det burde vært gratis for alle elever i grunnskolen. På vår skole 

betaler skolen hele ordningen fra vårt ordinære budsjett. Vi prioriteter altså skolefrukt fremfor andre nødvendige tiltak. 

Viktig med litt påfyll etter noen timer på skolen, hos oss spises dette ofte i slutten av 1. økt, mange har ikke spist 

frokost og begynner nå å merke dette. Påfyll av vitaminer og energi! 

Fordi mange elever, spesielt i ungdomsskolen, ikke har med seg mat på skolen. Frukten er i noen tilfeller det eneste de 

spiser i løpet av skoledagen. 

Det er sosialt, to og to elever sitter sammen og nyter frukten og småprater. Mange får mer energi, da de ikke alltid har 

like stor matpakke med. 

For å sikra at alle får i seg dei viktige næringsstoffa som ikkje alle heimar er like gode til å fylgja opp. 

 

*Spørsmål skolefruktansvarlige som er enig i at Skolefrukt er viktig for skolen: Hvorfor synes du 

Skolefrukt er viktig for skolen? (noen svar fra ansvarlige for frukten på skoler med gratis Skolefrukt) 3) 

 
 
 
 


