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Rapport

Gjennomført for vårsemesteret 2021 
med Questback



Om undersøkelsen

• Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 2021. På sentrale spørsmål kan vi 
sammenlikne resultater med tidligere semestre for å følge utviklingen. Denne gangen var vi også spesielt interessert i 
forhold knyttet til Korona pandemien.

• Populasjonen er alle grunnskoler i Norge som er påmeldt administrasjonssystemet skolefruktsys.no. 

• Målgruppen var skolefruktansvarlige ved skolene.  Skolefruktansvarlige er de som har hovedansvaret for praktiske 
forhold knyttet til frukt/grønt på skolen. Det kan være administrasjonsleder, rektor (spesielt på mindre skoler på under 
100 elever), lærer eller vaktmester. Unntak var skolene med gratisordning i Oslo som fikk en egen undersøkelse i 
samarbeid med Oslo kommune og Opplysningskontoret for frukt og grønt.

• Metode: Undersøkelsen ble gjennomført av Opplysningskontoret for frukt og grønt ved bruk av Questback, noe som 
også innebærer spørsmål/svar på internett. 

• Utvalg:
– Registrerte skolefruktansvarlige ved påmeldte skoler. Det ble levert e-post med spørreskjema til totalt 823 

skolefruktansvarlige.  Det var totalt  320 som svarte, dvs. en svarprosent på 39 %. Det er noe lavere enn tidligere 
år, noe som antakelig skyldes pandemien. 

– Noen respondenter har valgt å ikke svare på noen spørsmål. Her vil utvalget da være de som har svart på 
spørsmålet.

• Gjennomføring: Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 19.5 til 31.5 2021. Respondentene ble bedt om å svare ut fra 
sine erfaringer for vårsemesteret 2021. På grunn av pandemien ble det ikke gjennomført undersøkelse våren 2020.

• Hovedansvarlig for gjennomføring og analyse: Tore Angelsen



Oppsummering/konklusjoner

• Det er over noen år vært en tendens til stadig flere skoler med relativt lav oppslutning, under 30 %, på 
foreldrebetalte skoler.  Dette er spesielt merkbart i perioden fra 2016 til 2021 hvor andelen med lav oppslutning 
har økt fra 51 % til 69 %.  Antakelig har situasjonen med Korona forsterket denne tendensen våren 2021, hvor 
mange foresatte kan ha vært skeptiske til fruktabonnement pga. smittefare.

• På spørsmål til skolefruktansvarlige på hvorfor skolen ikke har deltatt på Skolefrukt eller kun har vært med i 
korte perioder under pandemien er det mange som svarer at skolen/kantinen har vært stengt i perioder. Andre 
svar er hensyn til smittefare og mangel på ressurser/ansatte til å håndtere Skolefrukt under pandemien.

• Under pandemien har skoler gjennomført ulike tiltak knyttet til Skolefrukt, først og fremst at det er voksne som 
håndterer frukten. Men også tiltak som mer vask av frukt, bruk av antibac og engangshansker.

• På forhold som generell fornøydhet og oppfattelse av frukten, variasjon og leveransene er det fortsatt relativt 
likt som tidligere år. Kvaliteten på frukten oppfattes fortsatt bra av de fleste når den ankommer skolen med 8 av 
10 på enten svært eller ganske bra. Når det gjelder oppfattelse av variasjon er det halvparten som synes den er 
bra og 1 av 5 som synes den er dårlig.  9 av 10 skoler er enten ganske eller svært fornøyd med leveransene som 
pålitelighet og riktig mengde.



• Oppslutning og grad av fornøydhet 
med skolefruktordningen



Det er en tendens til stadig flere skoler med oppslutning under 30 % på foreldrebetalte skoler og 
det er spesielt merkbart fra 2016 til 2021: fra 51 % til 69 %. * Antakelig har situasjonen med Korona 
forsterket denne tendensen.

Spørsmål  skolefruktansvarlige på skoler med foreldrebetalt ordning (alle årene er for vårsemesteret):
Omtrent hvor mange av elevene på skolen får skolefrukt?

(I 2014 var spørsmålet formulert: Omtrent hvor mange av elevene på skolen abonnerer på Skolefrukt?)  
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Utvalg:  Antall som har svart står i parentes etter semesteret.
Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.

* Signifikant øking på 1 % nivå fra 2016 til 2021. 
Merk: Utvalget er 328 både i 2016 og 2019.



3 av 4 skoler med gratis fruktordning til elevene er enten svært eller ganske fornøyd. * 
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Spørsmål  skolefruktansvarlige: Tenk på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for……..… (eksempel våren 2021). Hvor fornøyd er du totalt 
sett? 

Utvalg:  Skoler med gratis frukt/grønt ordning.
I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.
Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.

%

* Ikke signifikant økning fra 2018 til 
2019 (små utvalg). Våren 2008 var 
første år med gratis til alle og 
entusiasme for en ny ordning var 
nok årsak til den høye andel svært 
fornøyd den gangen. 



På rene barneskoler (1-7 skoler), hvor foresatte betaler, er fornøydhet vår 2021 relativt lik som 
vår 2019
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Spørsmål  skolefruktansvarlige:  Tenk på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for våren ……... (eksempel våren 2018). Hvor fornøyd 
er du totalt sett? 

%

Utvalg:  Rene barneskoler (1-7 skoler) med foreldrebetalt ordning.
I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.
Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.



• Oppfattelse av frukten og 
leverandørene



Kvaliteten på frukten oppfattes fortsatt høy når den ankommer skolen med 8 av 10 på 
enten svært eller ganske bra. 
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Spørsmål  skolefruktansvarlige:  Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for ……… (eksempel våren 2021 ).  Hvordan oppfatter 
du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra ?

Kvaliteten på frukten når den har ankommet skolen:

%

Utvalg: Alle type skoler. Antall som har svart står i parentes etter semesteret.
Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.



Kvaliteten på frukten har blitt oppfattet relativt likt fra 2014 til 2021. Denne våren, 2021, er det 
en høyere andel fornøyde (svært eller ganske) på skoler med gratis frukt til elevene sammenliknet 
med skoler med foreldrebetaling *
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Spørsmål  skolefruktansvarlige:  Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for ……… (eksempel våren 2018).  Hvordan oppfatter 
du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra ?

Kvaliteten på frukten når den har ankommet skolen:

%

Utvalg:  Antall som har svart står i parentes etter semesteret.
Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. På grunn av ulik andel skoler med gratis Skolefrukt i disse årene er 
det her en  analyse på foreldrebetalte skoler og skoler med gratis frukt hver for seg.
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Når det gjelder oppfattelse av variasjon er det halvparten som synes den er bra og 1 av 5 
som synes den er dårlig. 
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Spørsmål skolefruktansvarlige:  Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for ……… (eksempel våren 2018). Hvordan 
oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra ?

Variasjon i type frukter som blir levert:

%

Utvalg:  Alle type skoler. Antall som har svart står i parentes etter 
semesteret.  Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.



Skoler med foreldrebetaling: Når det gjelder oppfattelse av variasjon er omtrent halvparten som synes 
den er bra, mens omtrent 1 av 5 synes den er dårlig.

16

13

9

14

11

49

47

46

36

40

22

22

25

29

27

11

13

15

16

20

2

4

5

5

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Våren 2010 (441)

Våren 2014 (350)

Våren 2018 (312)

Våren 2019 (313)

Våren 2021 (200)

Svært bra (5) Ganske bra (4) Hverken eller (3) Ganske dårlig (2) Svært dårlig (1)

Spørsmål skolefruktansvarlige:  Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for ……… (eksempel våren 2018). Hvordan 
oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra ?

Variasjon i type frukter som blir levert:

%

Utvalg: Skoler med foreldrebetaling . Antall som har svart står i parentes 
etter semesteret.  Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.

* Signifikant nedgang på 5 % nivå fra 
2010 til 2019



90 % av skolene er enten ganske eller svært fornøyd med leverandøren sin. Den 
høye andelen har vært stabil i alle årene vi har målt.  
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Spørsmål  skolefruktansvarlige:  Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for ……… (eksempel våren 2021). Hvordan oppfatter du 
følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra ?

Leveringene av frukt fra leverandøren (pålitelighet, riktig mengde etc):

%

Utvalg:  Alle type skoler. Antall som har svart står i parentes etter 
semesteret.  Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.



Oppfattelse av leverandør fordelt på foreldrebetalt og gratis har også vært stabilt høy . 
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Spørsmål  skolefruktansvarlige:  Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for ……… (eksempel våren 2018). Hvordan oppfatter du 
følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra ?

Leveringene av frukt fra leverandøren (pålitelighet, riktig mengde etc):

Utvalg:  Antall som har svart står i parentes etter semesteret.
Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. På grunn av ulik andel skoler med gratis Skolefrukt i disse årene er 
det også en  analyse på foreldrebetalte skoler og skoler med gratis frukt hver for seg.



• Skolefrukt og pandemien



De fleste skolene som har vært med på undersøkelsen har deltatt på Skolefrukt i hele eller store 
deler av perioden med Korona. Én av ti skoler har kun vært med i korte deler av perioden. 
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Spørsmål  skolefruktansvarlige (320):  Har skolen vært med på Skolefrukt i perioden med Koronapandemien (fra mars 2020 til i dag)?

Utvalg:  Alle type skoler. Antall som har svart står i parentes. 
Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.



Årsaker til kort deltakelse er ulike følger av pandemien. Eksempler er skoler/kantiner som har 
vært stengt, smittevern og mangel på ansatte til å håndtere Skolefrukt under pandemien.
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Ja, i hele perioden
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Nei

Spørsmål  skolefruktansvarlige (320):  Har skolen vært med 
på Skolefrukt i perioden med Koronapandemien (fra mars 
2020 til i dag)?

Spørsmål  skolefruktansvarlige som har svart: Ja, men i 
korte deler av perioden (28) Hva er årsaken til at 
skolen kun har vært med i korte deler av perioden?  

Hva er årsaken til at skolen kun har vært med i korte deler av perioden? 
Corona
Det er pga av at vi ikke klarer å gjennomføre ordningen pga smittevern
Det var for få abonnenter til at ordningen kunne fortsette.
Dette er fordi vi har følt det har vore tryggare for elevane å ta med frukt heimanfrå. Skulen har ikkje kapasitet 
til å sikre vask og trygg smittefri utlevering av frukt på skulen. Vi kan heller ikkje kvalitetssikre transport av frukt ift. smittevern.
For dårlig kvalitet på varene slik at kundene ikke ville ha dem.
Fordi skolefrukt ikkje leverer frukt til små skular/få abbonentar. Og det er dumt. Det er mellom 8 og 10 elevar på skulen.
Fra mars og frem til sommeren valgte vi å ikke være med på skolefrukt ordningen. 
Fra høsten organiserte vi ordningen med å fordele henting av frukt til ulike tider for å opprettholde godt smittevern. 
Dette har fungert greit.
Har ikke hatt servering av mat eller frukt
Hjemmeskole
Kommunen besluttet sentralt at vi ikke skulle ha frukt
Lav interesse blant elevene.
Mangel på ansatte som har tid til å vaske, forberede og dele ut frukt på en forsvarlig måte ifht retningslinjene
Pandemie
På grunn av en feil, der vi trudde abonnementet var klart, men det var det ikke
Skolen besluttet å ikke ha skolefrukt fra høsten 2020 pga. pandemien.
Skolen ble stengt, og da så vi heller ikke nødvendigheten av å få levert frukt.
Skolen foretrakk å ikke være med under coronaperioden pga smittefaren.
Skolen var stengt i en periode grunnet smitte av corona
Skolen vår har hatt frukt som selvbetjening i skolekantina. Og kantina har vært stengt.
Skulen var nedstengt i ei lengre periode.
Startet ny ordning i april
Vanskeligheter med å dele ut frukten på en god måte ifht smittevern. Få ansatte var også 
en faktor som gjorde at vi måtte fryse bestillingene en stund. Vi er en miljøvern-skole, så vi tenker også mye på svinn.
Vi hadde skolefruktordning som gikk ut skoleåret 2019/2020.
Vi har ikke hatt mulighet til å opprettholde smittevern, eller hatt ekstra personell til å hente frukt.
Vi ønsket ikke å fortsette med ordningen høsten 2020 da vi måtte ha strenge smittevernrutiner i perioder.

Utvalg:  Alle type skoler. Antall som har 
svart står i parentes.  Undersøkelse 
gjennomført ved bruk av Questback.



Årsaker til at skoler ikke har vært med på Skolefrukt under pandemien er knyttet til 
smittevern og mangel på ressurser på skolen til å følge opp ordningen (i).
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Ja, i store deler av perioden

Ja, men i korte deler av
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Nei

Spørsmål  skolefruktansvarlige (320):  Har skolen vært med 
på Skolefrukt i perioden med Koronapandemien (fra mars 
2020 til i dag)?

Spørsmål  skolefruktansvarlige som har svart: Nei (43) Hva 
er årsaken til at skolen ikke har vært med på 
skolefruktordning i denne perioden? 

Av smittevernhensyn. Det er ikke tilrettelagt i klasserommene for å skylle/ vaske over frukt
Ble for mye styr
Bruker Skolelyst.no
Corona og smittevern
Dere sa opp våre abonnement fordi for få elever var påmeldt ordninga.
Det er for få elevar som melder seg på ordninga.
Det er vanskelig å ivareta smittevern ifht utdeling av frukt.
Det har vært umulig å gjennomføre i coronatid pga mye hjemmeskole blant annet
grunnet pandemien
Har kuttet tilbudet til våre elever da det var veldig få som ønsket frukt.
Ikke kapasitet på skolen til å dele ut frukt, så lenge kravene om fruktutdeling var  at en voksen måtte være ansvarlig.
Kjøper inn frukt sjølv.
Koronasituasjonen
Liten interesse for fukt på skolen blendt elevene.
Ny skolefruktordning som vi skulle være med på. Så ble den forsinket. Også skulle de lage en app.
Og vi hadde da kommet så langt inn i skoleåret, at vi bestemte oss for at vi starter opp med blanke ark i august 2021.
Organisering og håndtering i fbh smittevern
Pga smittevern
Pga. korona.
På grunn av smittevern.
Sentralt bestemt fra kommuneledelsen side
Skolen bestemte at det ikke skulle være skolefrukt i korona perioden.
Skolen kan kun gi barna varm/stekt mat i denne perioden
Smittefare ved utdeling av frukt, selv om det er innpakket skal det legges i kjøl av 1 person, 
fordeles av 1 person og deles ut av 1 person, det blir mange som skal ta på samme produkt
Smittesituasjonen både når frukten skulle leveres fra kjøleskap til elevene og at alle frukt kom samlet.  For 
mye organisering om en voksen skulle vaske og levere ut frukt til hver og en elev på skolen.

Utvalg:  Alle type skoler. Antall som har 
svart står i parentes.  Undersøkelse 
gjennomført ved bruk av Questback.



Årsaker til at skoler ikke har vært med på Skolefrukt under pandemien  fortsetter… (ii)
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Spørsmål  skolefruktansvarlige (320):  Har skolen vært med 
på Skolefrukt i perioden med Koronapandemien (fra mars 
2020 til i dag)?

Spørsmål  skolefruktansvarlige som har svart: Nei (43) Hva 
er årsaken til at skolen ikke har vært med på 
skolefruktordning i denne perioden? 

Smittevern
Smittevernhensyn
Smittevernregler
Smitteverntiltak, og økonomi i FAU
Vanskelig å holde hygienetiltak på akseptabelt nivå i koronasituasjon. Vanligvis plukker barna frukten fra fruktbakkene selv
 i klasserommet. Vi ønsker ikke at alle putter hendende sine i bakken og tar på flere epler før de velger seg et. Vanskelig 
for skolen å vaske frukten og dele ut en og en frukt. Tar uforholdsmessig mye tid fra undervisningen/spisetiden
Renholdspersonalet, som vanligvis teller opp frukt og legger dem i bakkene har fått mange flere renholdsoppgaver dette
siste året, så de vasker mer og har derfor ikke tid til å telle epler og pærer.
Vi bestemte oss for ikke å tilby frukt i denne perioden mye pga de ekstra tiltakene i forhold til organiseringen av fruktutlevering 
til elevene. Det har vært mange ekstra tiltak på andre områder i denne perioden.
Vi bestiller økologisk frukt. I og med at den er dyrere enn vanlig frukt, bestiller vi 1/2 frukt pr. elev. Dette krever at frukten kuttes 
opp i klasserommet - og p.g.a. korona har vi bestemt oss for ikke å gjøre dette.
Vi hadde elever som ordnet med ulevering av skolefrukt før coronaen og hadde desverre ikke kapasitet
til å sette inn personale til denne oppgaven.
Vi har ikke hatt kostpenger, da barna har hatt med seg nistepakke hjemme fra.
Vi har ikke kapasitet til å dele ut frukt. Før var det elevene selv oms hentet frukt til klassen. Men når det skal være en 
voksen til dette, har vi ingen å avse.
Vi har ikke klart å overholde smittevernregler med utdeling av frukt, vi har derfor hatt stopp i utlevering av frukt under pandemien.
Vi må bruke elever til å dele ut frukt og det blir vanskelig med smittevern. Elever bruker for  my tid på henting og det 
er mye arbeid med å sette inn frukt, delegere hvem som skal hente, mye rydding og kasting av frukt som er til overs/er dårlig.
Vi på SFO som har frukt via ordningen har ikke fått lov av kommuneledelsen å servere mat. Eller hadde 
vi med stor sannsynlighet vært med.
Vi synes ordning om melk holder i massevis for skolen
ØkonomiUtvalg:  Alle type skoler. Antall som har 

svart står i parentes.  Undersøkelse 
gjennomført ved bruk av Questback.
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Spørsmål  skolefruktansvarlige 
(320):  Har dere som skole gjort 
noe annerledes med ordningen 
Skolefrukt i perioden med 
Korona? 

Under pandemien har skoler gjennomført ulike tiltak knyttet til Skolefrukt, først og fremst voksne 
som håndterer frukten. Men også tiltak som vask av frukt, bruk av antibac og engangshansker (i)

Spørsmål  skolefruktansvarlige som har svart ja på at de har gjort noe annerledes: (125): ) Hva 
har dere gjort annerledes med Skolefrukt som følge av Korona?

En vaksenperson i kvar sin kohort har delt ut frukt til sine elever. Før korona delte ein vaksen frukt rundt til alle klassane.
Aktive hygienetiltak
All frukt blir behandlet, vasket, fordelt av en person - og levert på døren til klasserommet.

Alle som hentar frukta må sprite seg m/ antibac.
 I dei periodene vi er på raudt nivå er det berre dei voksne ansatte som får lov å til å hente frukta/ gå inn på melke/ frukt-rommet. 
Alltid ha på hanskar v/ hånteringa av frukt og grønt.
Alltid voksne som henter og deler ut frukt. Tidligere var det ordenselevene sin jobb.
Bare lærer deler ut frukten til elevene
Bare voksene får hente og levere ut frukt. De må ha engangshansker på hele tiden hvor de behandler frukten.
Bare voksne som gjør jobben
Barna har ikke fått plukket frukt selv. Det har 2 ansatte gjort
Barna kan ikke forsyne seg selv. Frukten blir delt ut
Berre vaksne kan hente frukta frå fruktskåpet.
Bruker engangshansker når vi legger frukten i kassene. Hengt opp plakater om renhold/ta kun den frukta du selv skal spise....
Lærer/voksne henter kassene med frukt (ikke elevene som før) og deler ut til de som skal ha.
Bruker engangshansker ved utdeling
Bruker hansker, og vasker frukta godt.
De får hel frukt. Til vanlig kutter vi opp frukten
Dei vaksne på skulen hentar frukt og delar ut til elevane.
Deler opp frukten før den deles ut
Deler ut frukt i kohorter, nøye med renholde er vi hele tiden, følger regler for dette
Det er berre vaksne som sorterar,  hentar og deler ut frukt i klassene. Tidlegare var det gjerne elevar med på dette.
Det er berre voksne som henter frukt som blir levert direkte til elev som skal ha frukten, med spritet eller hansker på hendene.
Det er en voksen som lager til frukt og melk, før var det elever som lagde til frukt og melk
Det er kun de voksne som nå fordeler frukt til elevene. Tidligere har elevene hentet ferdig mengde og delt ut til klassen sin.
Det er lærar som er ansvarleg for å dela ut frukt til klassane.
Det er læraren som henter frukta, ikkje elevane.
Det er to steder dei kan hente frukt, og med at kvar lærer henter til sine elevar.
Div. hygienetiltak.
Ein fast person som deler ut frukt kvar dag
Ein voksen henter frukt, og deler den ut til elevane
Ekstra tiltak for å hindre evt. smitte (reinsemd, få personar som har med frukt- (og mjølkutdelinga) å gjere).

Utvalg:  Alle type skoler. Antall 
som har svart står i parentes.  
Undersøkelse gjennomført ved 
bruk av Questback.
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Spørsmål  skolefruktansvarlige 
(320):  Har dere som skole gjort 
noe annerledes med ordningen 
Skolefrukt i perioden med 
Korona? 

Hva som er gjort annerledes under pandemien fortsetter… (ii)

Spørsmål  skolefruktansvarlige som har svart ja på at de har gjort noe annerledes: (125): ) Hva 
har dere gjort annerledes med Skolefrukt som følge av Korona?

Elevane får ikkje lenger hente frukt til klassa, det må gjerast av ein vaksen
Elevene har når det har vært rødt nivå hentet frukten selv. Ellers har det blitt delt ut og lagt ferdig på forhånd.
Elevene må ta antibac før dem får skolefrukt-kassene, skolefrukt-kassene sprites ned med overflatesprit ( 85% ) ved tilbakelevering. Elever 
må vaske hendene og vaske frukten før den spises.
Elever har pleid å hente frukt til sin klasse, under korona har de voksne hentet. Frukten er plassert på annet sted enn tidligere, hvor det er 
færre som ferdes.
En person med hansker har fordelt og levert utenfor klasserommet. Ikke gått inn i koorten.
En voksen har delt ut frukt til klassene

 En voksen har hatt ansvar for utdelingen.Tidligere kom en elev fra hver klasse og hentet for sin klasse.
En voksen har hatt ansvar og pakket all frukt til klasser. tidkrevende da ansatte måtte tas av egen arbeidstid.
En voksen har skjært opp, barna hjelper til i mindre grad.
En voksen porsjonerer ut til kvar klasse. Legges i poser.
Endret rutiner for oppbevaring og utlevering i forhold til smittevernrutiner.
Frukt blir ikke delt opp.
Frukt blir vasket og servert av voksen som ivaretar smittevern.
Frukten ble på forhånd lagt i klassene sin fruktboks av en ansatt. Barna hentet boksen uten å berøre andre sin frukt. Boksene ble levert 
tilbake til "fruktstajonen" etter skoleslutt.
Frukten blir pakket i poser til hver enkelt klasse. Elevene får ikke forsyne seg selv.
frukten blir plukket og pakket i poser merket med hver klasse av en fruktansvalig. Før korona plukket elevene frukten selv.
Frukten har blitt vasket og lærer har delt ut frukt til elevene.
Før hentet elevene frukt, nå er det kun voksne som får hente frukt.
Har tatt vekk tilbod om skolefrukt
Hengt opp plakater ved fruktbordet med viktigheten av vask av hender og frukt.
Henting av frukten og utdelingen ifht gjeldene smitteverntiltak. Lærer har hentet og delt ut.

 Hygiene - engangshansker ved fordeling av frukt. Lærer henter fruktkorgene, før henta elevene frukt sjølv.
I forbindelse med utleveringen har vi vært veldig nøye i forhold til smitteverntiltak
I staden for at elevane byter på å hente frukt, så er det kun lærar som hentar frukt. Passar ekstra godt på å vaske frukta før den blir utdelt.
Ikke hatt skolefrukt
Ingen elever deler ut
Klar gjort frukt i bakker til hver klasse.,så de kan hentes av elevene.
Kohorter har hatt karantene og ikke vært på skolen.  5-7 trinn har til dels hatt hjemmeskole.  Dette medfører omfordeling og ny sortering.
Kontaktlærer deler ut dagens frukt

Utvalg:  Alle type skoler. Antall 
som har svart står i parentes.  
Undersøkelse gjennomført ved 
bruk av Questback.
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Spørsmål  skolefruktansvarlige 
(320):  Har dere som skole gjort 
noe annerledes med ordningen 
Skolefrukt i perioden med 
Korona? 

Hva som er gjort annerledes under pandemien fortsetter… (iii)

Spørsmål  skolefruktansvarlige som har svart ja på at de har gjort noe annerledes: (125): ) Hva 
har dere gjort annerledes med Skolefrukt som følge av Korona?

Kun 1 voksen fra hver klasse henter frukten
Kun lærer som har hentet frukt i enkelte perioder
Kun voksne som heter frukt.
Levert ut på en mer smittevernsriktig måte. Veldig tungvint.
Lærer henter frukta og deler ut til elevene, i stedet for elevene selv.
Lærer henter frukta, ikke ordenselever som tidligere.
Lærer/assistent henter frukt til elevene.
Lærere henter til sin klasse. Elever henter for klassen når alt er som vanlig)
Læreren deler ut frukt. Elevene får ikke ta selv.
Lærerne har henta frukta til sine grupper. Ellers er det ordenselevene som henter den.
Lærerne henter og deler opp mm. Tidligere gjorde elevene dette selv
Lærerne hentet fruketn, ikke elevene
Lærerne må komme å hente skolefrukten. Før var det ordenselever som hentet, men de har ikke hatt adgang til administrasjonsavdelingen 
når vi har vært på rødt og forsterket gult nivå.
Mer nøye med at det ikke blir tatt på frukten med bare hender. Brukt hansker
Mindre frukt.
Mulig jeg svarte feil ift forrige spørsmål iom at vi har avbestilt over flere perioder.
Nå er det en lærer/ assistent som henter frukt og ikke elever.
Nå skolen har vært på rødt, er både melk og frukt blitt organisert av en person. Det er kun voksne som har ordnet  melk og frukt til 
klasserommene.
Når elevar som er borte på grunn av korana, syter me for at dei får den frukta dei har betalt for når dei kjem attende på skulen.
Når skolen stengte ned, tok vi bort frukten. Når den åpnet igjen gikk det en stund før vi fikk i gang frukten igjen.
Når skolen var stengt nasjonalt våren 2020 - utgikk ordningen. Før korona delte vi opp frukt i biter og spite sammen. Nå har hver elev fått 
hver sin frukt. På rødt nivå har læreren delt ut frukten, på gult nivå har de kunnet forsyne seg selv.
Organisering og utdeling - 1 vaksen gjer heile denne jobben. Før var det delvis ei elevoppgåve.
Organiseringen/henting av frukt ble i en periode delt inn slik at de ulike kohortene hentet frukt til ulik tid.
Pakket frukta i poser. Brukt engangshansker ved håndteringen. Det er de voksne som henter frukta fra kjøleskapet.

 Redusering av ant. personer som er i kontakt med frukten.Elever er ikke lenger involvert i sortering/utlevering av skolefrukten.
Skolesekretær ordner skolefrukten klar i kasse som ansatte henter. Ingen elever har tilgang til fruktskapet pga Koronaen.
Smittevernsregler for utdeling av frukt
Stanset utlevering en periode, vi har brukt antibac og hansker
Strengere hygienetiltak

 Tidligere hadde 5.trinn elevene ansvar for å lage til fruktlevering til alle trinna. Nå må hvert enkelt trinn ha en voksen som henter og lager til.
Tidligere hentet elevene frukt selv, nå blir frukten sortert av u.t og lagt i klasseeskene til avhenting

Utvalg:  Alle type skoler. Antall 
som har svart står i parentes.  
Undersøkelse gjennomført ved 
bruk av Questback.
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Spørsmål  skolefruktansvarlige 
(320):  Har dere som skole gjort 
noe annerledes med ordningen 
Skolefrukt i perioden med 
Korona? 

Hva som er gjort annerledes under pandemien fortsetter… (iv)

Spørsmål  skolefruktansvarlige som har svart ja på at de har gjort noe annerledes: (125): ) Hva 
har dere gjort annerledes med Skolefrukt som følge av Korona?

Tidligere var det elever på 6.trinn som leverte frukt. Nå er det en voksen sammen med en eller to elever som gjør det. Det blir lettere å sikre 
seg god hygiene rundt utleveringen på denne måten.
Utdeling
Utdelingen av frukt foregår med hansker og frukten vaskes.
Utdelingsprosedyre
Vi avbestilte frukt i perioden som følge av  Korona.
Vi besluttet å ikke ha Skolefrukt fra høsten 2020 så lenge det er en pandemi.
Vi brukte hansker og var nøye med å vaske de frukt som kunne det før de ble delt ut.
Vi gikk rundt for å dele ut frukt. Før kunne elevene hente det på kontoret
Vi hadde en lang periode uten Skolefrukt.
Vi hadde et opphold i skolefruktordningen våren 2020.
Vi startet opp i august 2020. En voksen person deler ut til trinnene, der hentes frukten av elevene selv.
Vi har  forholdt oss til strenge smittevernsregler.
Vi har delt ut til klassene istedenfor at de kommer og henter selv.
Vi har en voksen som setter fram ferdig kasse med melk og frukt. Tidligere ble alt hentet av ordenselevene.
Vi har fordelt frukta i posar til kvart enkelt barn.
Vi har fulgt smittevernreglene og da blir alt annerledes.
Vi har fått frukt i posjonspakker sammen med skolemelken.
Vi har gjort utdelingen av skolefrukt annerledes som følge av Korona.  Skolefruktansvarlig har satt kassene med skolefrukt "utover" på 
klassetrinn og ikke på et felles bord i kantina.  Elevene har ikke deltatt i utdelinga.
Vi har handsama utdelinga på sikrare måte i høve Korona reglar
Vi har hatt en voksen i hver gruppe som har delt ut frukt, til vanlig er det elevene som ordner dette selv.
Vi har kun en  person som leverer ut skolefrukt.
Vi har kun servert en hel frukt til hver, og ikke oppskåret som vi vanligvis tilbyr de minste.
Vi har stoppet ordningen
Vi har stoppet ordningen i perioder på grunn av smittevernhensyn. Ellers gjør vi det samme nå som tidligere.
Vi har til vanleg hatt elevar som ordnar med frukta og delar denn ut. No er det ein lærar som lagar klart. Elles er alt ganske likt.
Vi stoppet leveransen
Voksen skjærer opp og serverer.
Voksen som har delt ut. Tidligere var det en elevoppgave.
Voksne har tatt mer av ansvaret for henting og utdeling. Stoppet ordningen en periode.
Voksne som henter frukten og ikke elever.
Voksne som henter og deler opp og deler ut frukt.

Utvalg:  Alle type skoler. Antall 
som har svart står i parentes.  
Undersøkelse gjennomført ved 
bruk av Questback.



• Skolefruktsystemet



Spørsmål:  Kjenner du til bestillingssystemet for skolefrukt og hvordan du kan gjøre 
endringer i bestillingen? (skolefruktsys.no)? 

8 av 10 skoler kjenner til skolefruktsys.no. 
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Blant 48 skoler med 
gratis Skolefrukt til 
elevene er det 85 % som 
svarer ja

Utvalg: Alle typer skoler. 319 
Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.


