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Om undersøkelsen

• Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 2022. 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. og som hadde 
abonnement og fikk levert noe Skolefrukt/Fruktpause i løpet av våren 2022. 

• 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 602 

skolefruktansvarlige.  Det var totalt 276 som svarte, dvs. en svarprosent på 46 %. Det er på nivå med 
undersøkelser gjennomført tidligere år. 

– Av disse har 271 vært med på Skolefrukt-ordningen vårsemester 2022, og det er dette utvalget som har svart på 
spørsmålene i om Skolefrukt i undersøkelsen.

– 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 12.5 til 25.5 2022. Respondentene ble bedt om å svare ut fra 
sine erfaringer for vårsemesteret 2022. 

• Hovedansvarlig for gjennomføring og analyse: Tore Angelsen



Oppsummering/konklusjoner (i)

• De siste årene har det vært en tendens til lavere abonnementstall på skoler med foreldrebetaling. Andelen 
skoler med under 30 % abonnenter har økt, og situasjonen med Korona har  forsterket denne utviklingen.

• Totalt sett er andelen skolefruktansvarlige som er fornøyd med Skolefrukt relativt stabil. Fra 2018 til 2022 er det 
en økning i andelene «svært eller ganske fornøyde» blant skoler med foreldrebetaling.

• Oppfattelse av kvalitet, variasjon og leveransene fra leverandørene har vært relativt lik over tid. Oppfattelse av 
leveransene har vært vedvarende god, mens andelen som oppfatter kvalitet som enten svært eller ganske bra 
har holdt seg på omkring 80 prosent. Variasjon ligger på et noe lavere nivå og her deler oppfattelsen seg. De 
fleste skolefruktansvarlige synes variasjonen er bra, mens 20 % synes den er dårlig.

• De fleste skoler har en ordning hvor elevene spiser frukt/grønt i forbindelse med storefri. Utlevering av frukten  
er mer vanlig før storefri  enn etter.

• De fleste skoler som har Skolefrukt i storefri spiser matpakke og frukten på samme tid. I de tilfellene matpakke 
og Skolefrukt blir spist på samme tid, gir storparten av skolene elevene minst 20 minutter å spise alt på. Noe 
mer enn halvparten av disse skolene svarer at elevene disponere 25 minutter eller mer.

• På skoler hvor skolefrukten blir spist på en annen tid enn matpakka har de fleste skolene avsatt minst 10 
minutter. Omtrent fire av ti av disse skolene svarer at elevene får 15 minutter eller mer til å spise skolefruktene.



Oppsummering/konklusjoner (ii)

• På årsaker til å være misfornøyd med 
ordningen er det tilbakemelding på 
at konseptet Fruktpause har vært 
vanskelig å forstå: «Mange foreldre 
har gitt tilbakemelding på at dei har 
forstått det som at dei kan velge vekk 
ein frukt, men få ein annan i 
erstatning. At det er type frukt ein 
velger vekk og ikkje at dei ikkje får 
frukt i det heile tatt den dagen.» Med 
bakgrunn i denne tilbakemeldingen 
har vi lagt til et avsnitt i teksten når 
foresatte på Fruktpause skal bestille.



Oppsummering/konklusjoner (iii)

• Mange skoler på Fruktpause er ikke klar over appen eller hvordan den skal brukes. Én skole som har tatt den i 
bruk gjør dette etter intensjonen og har positiv tilbakemelding på den: «Jeg som skolefruktansvarlig bruker jo 
ikke denne appen, men mine lærere her på skolen er kjempe fornøyde med den. Syns det er så ok., at noe er så 
enkelt. Vi kommer ikke til å gå tilbake på den gamle skolefruktordningen så lenge Fruktpause ordningen 
eksisterer, så sant ingen ting endres da?, og kanskje til noe vi ikke syns noe om? Og jeg som foresatt på privaten-
synes det er kjempe ok. at vi kun kan betale for den frukten våre barn liker.»

• Omtrent alle skolene fremmer Skolefrukt på en god måte. Ranselpost blir delt ut ved semesterstart og det blir 
informert om ordningen på foreldremøter og skolenes hjemmesider.



• 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 2022: fra 51 % til 70 %. * 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.



7 av 10 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 2022). 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.

%



På rene barneskoler (1-7 skoler), hvor foresatte betaler, er fornøydhet økt fra 2018 til 2022. *
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Spørsmål  skolefruktansvarlige:  Tenk på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for våren ……... (eksempel våren 2022). 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.

* Fra 58 % til 71 % på svært eller ganske 
fornøyd, signifikant økning på 1 %- nivå



5: Hva er det du er misfornøyd med når det gjelder skolefruktordningen?

Bananer levert med frysebil og satt i kjøleskap sammen med melk, Da blir skallet ødelagt og elevene vil ikke ha frukten.
Det er for liten variasjon. Feks: denne uken fikk vi 2x banan og 2x røde epler, det var alt. Vi har riktignok reservert oss mot gulrot i 
pose siden kvaliteten er så dårlig, men kun to forskjellige frukt på en uke er for dårlig!
For dårlig variert. Fikk bananer veldig, veldig mange ganger. Nå er det kiwi vi får hele tiden. 
Uteblivelse av frukt skjedde 1 uke. 
Vi bør også få litt flere frukt enn akkurat antall. Det hender vi må kaste noen på grunn av råtten frukt (har full forståelse for det).

Får dårlig frukt. Minst holdbar frukt leveres de siste dagene.

Kvalitet på frukt, og manglende variasjon på frukt.
Dårlig kommunikasjon med leverandør og Skolefrukt.

Kvaliteten på frukten

Kvaliteten på frukten som blir levert er veldig variabel. Ofte det er dårlig frukt som leveres.
Masse tull med levering til tider. Det har også vært flere tilfeller av feil antall frukt og dårlig frukt.
Mye dårlig frukt, lite variasjon, nesten aldri bær, lite grønnsaker.
Opplever at frukten kommer for sent, at en dag mangler innimellom og at frukten er dårlig.. vi får frukt som også er litt vanskelig for de 
små å spise, eks Kiwi
Smakløs, sur og umoden frukt. Lite variasjon.
Tar mye tid og lettere om elevene tar med seg frukt hjemmefra

Vi ser at produktene vi har mottatt i år ikke har holdt samme høye standard som vi følte vi hadde ifjor. 
Når vi mottar frukt onsdager er det ofte at frukten ikke er så god og delvis ødelagt når den skal deles ut tirsdag, nesten en uke etter 
levering. 
Samt at når vi har frukt kun 2 dager i uka blir det lite variasjon.

"Fruktpause"-ordninga fungerer ikkje optimalt i det heile tatt. Spesielt har vi problem med 1. og 2.klasse som berre går 4 dagar på 
skulen. Det er utfordrande å halde styr på kva frukt dei ikkje skal ha, kor mange dagar dei betalar for frukt. Mange foreldre har gitt 
tilbakemelding på at dei har forstått det som at dei kan velge vekk ein frukt, men få ein annan i erstatning. At det er type frukt ein 
velger vekk og ikkje at dei ikkje får frukt i det heile tatt den dagen. 
Dei første vekene hadde eg som fruktansvarleg mange ti-talls telefoner både med dere og med foreldre for å få klarhet i ting. 
Det er også eit problem at det ikkje stemmer overens med listene og den frukta som faktisk kjem frå leverandør. Det er dumt å ha 
reservert seg mot banan tysdagar (ikkje få ein annan frukt i staden), når det ikkje kjem ein einaste banan før haustferien f.eks.

Spørsmål  skolefruktansvarlige som enten er ganske eller svært misfornøyd: 

Blant de som er misfornøyde er det kvalitet, variasjon og leveranse som blir nevnt.



• 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 2022. 
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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 indikasjon (ikke signifikant) på flere som 
synes den er bra våren 2022 sammenliknet med vår 2021
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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.



Omtrent 9 av 10 skoler er enten ganske eller svært fornøyd med leveringene av 
frukten fra leverandøren. 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.



94 % av skolene med gratis Skolefrukt opplever at elevene enten er veldig fornøyd eller fornøyd

46 48 4 20

0 20 40 60 80 100

Våren 2022 (48 skoler, gratis)
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Spørsmål  skolefruktansvarlige: Hvor fornøyd opplever du at elevene er med å få servert gratis skolefrukt? 

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

%



• Organisering
– Når på dagen spises frukt/grønt på skolen
– Hvor mye tid har elevene på å spise
– Hvor spiser eleven frukt/grønt på skolen



De fleste spiser frukt/grønt i forbindelse med storefri. Utlevering før spisefri er mer 
vanlig enn etter.
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Spørsmål  skolefruktansvarlige: Når på dagen blir Skolefrukt utlevert til elevene? (2014 og tidligere: Når på dagen 
spiser elevene frukt/grønt på skolen?) Flere svar mulig.

Utvalg:  Andel som har svart står i parentes etter semesteret.
Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.

‘ Signifikant forskjell på 1 % nivå på storefri fra høst 2007 til 
vår 2014

På skoler hvor foresatte betaler for 
Skolefrukt er det 48 % som svarer 
utlevering i spisefri vs. 24 % på 
skoler med gratis.



Det å spise Skolefrukten inne er klart mest vanlig
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Spørsmål  skolefruktansvarlige: Spiser elevene frukt/grønt inne eller ute? Kryss av for det svaralternativet som passer best.

%

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

Alternativet «Omtrent like mye» 
var ikke med i 2022.

Litt annen tekst i svaralt. i 2014 
og tidligere



Noe mer enn 20 % av skolene opplever at elevene ikke får nok tid til å spise både 
matpakken og skolefrukten.

1

2

2

5

4

4

18

14

17

50

74

54

26

6

23

0 20 40 60 80 100

Foreldre betaler (216)

Gratis frukt (49)

Vår 2022 - alle skoler
(271)

Ja, alltid Ja, ofte Ja, noen ganger Nei Vet ikke

Spørsmål  skolefruktansvarlige: Opplever dere at elevene ikke får nok tid til å spise både matpakke og skolefrukten? 

%

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



4 av 5 som har Skolefrukt i storefri spiser matpakke og frukten på samme tid.
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Spørsmål  skolefruktansvarlige: Spiser elevene matpakke og Skolefrukten på samme tid, eller er det forskjellige tidspunkter i løpet av 
skoledagen? Kryss av for det svaralternativet som passer best.

%

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



Det er relativt ulik tid elevene får å spise både matpakke og skolefrukten, men 
de fleste får minst 20 minutter.
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Spørsmål  skolefruktansvarlige som spiser skolefrukten og matpakka på samme tid: Hvor lang tid har elevene på seg i 
langfriminuttet/storefri til å spise både matpakke og Skolefrukten? 

%

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



Der hvor Skolefrukt spises alene har de fleste skolene avsatt minst 10 
minutter.
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Spørsmål  skolefruktansvarlige som ikke spiser skolefrukten og matpakka på samme tid: Hvor mye tid har elevene til å spise 
Skolefrukten? / Hvor mye tid har elevene til å spise matpakka? 

%

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



• Kjennskap til og bruk av nye 
muligheter

– Gratis til inntil 5 % av elevene
– Skolefrukt på SFO
– Fruktpause



Én av ti skoler har benyttet muligheten for gratis Skolefrukt til inntil 5 prosent av 
elevmassen denne våren.
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Spørsmål  skolefruktansvarlige på skoler hvor foresatte betaler for frukten: Benytter dere muligheten for gratis Skolefrukt til inntil 5 prosent 
av elevmassen dette vårsemester? 

%

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



Muligheten for 5 % gratis blir satt pris på av skolene som benytter seg av dette

Spørsmål  skolefruktansvarlige på skoler hvor foresatte betaler for frukten og som har benyttet 5 % gratis (23 skoler): 
Hva er erfaringene med ordningen hvor dere kan gi gratis Skolefrukt til 5 % av elevene? 

Hva er erfaringene med ordningen hvor dere kan gi gratis Skolefrukt til 5 % av elevene?
Blanda. Nokre elevar trur at då er det fritt fram for alle
Bra og håper at ordningen fortsetter til høsten
Bra!
Den fungerer bra.
Det er veldig kjekt. De blir så takknemmelige og glad.
Det har blitt veldig god mottatt, av de som får dette. En veldig bra ordning.
Elevene setter pris på fukten de får.
Er veldig fornøyd med tilbudet. Vi har dessverre elever som har det vanskelig økonomisk, så dette er supert tilbud
God
God
Greitt
Helt supert!
veldig bra
Veldig bra. Elevene som får det er stolte av at de har skolefrukt. Stas
Veldig fin ordning å tilby de som ikke har mulighet eller ressurser til å bestille dette selv til sine barn. En glede i 
hverdagen for noen som vanligvis ikke hadde fått denne muligheten.
Veldig fornøyd med den ordningen
Veldig positivt =)
Håper ordningen fortsetter til høsten.
Vi gir ikke fast til enkelte elever, men bruker gir til de som har glemt mat, er mer sultne, og/eller til elever som har 
diabetes som ekstra mat.
Vi har mottatt Ukrainske flyktninger, og benyttet oss av ordningen opp mot disse.



Mange skoler visste ikke om muligheten for gratis Skolefrukt inntil 5 % av 
elevene

Spørsmål  skolefruktansvarlige på skoler hvor foresatte betaler for frukten og som ikke har benyttet 5 % gratis (167 skoler):
Hvorfor benytter dere ikke muligheten med å gi gratis Skolefrukt til inntil 5 % av elevene?

Utvalgte svar:

Hvorfor benytter dere ikke muligheten med å gi gratis Skolefrukt til inntil 5 % av elevene? (i)
Ble først gjort kjent med dette for et par uker siden.
Blir for synleg at nokon treng slik gratis frukt. Ikkje kan betale for seg.
Det er ingen lærere som har meldt om elever med dette behovet
Det er så få elever som har skolefrukt.
Det er vanskelig å plukke ut de elevene som evt. skal ha gratis skolefrukt.
Det er vanskelig å velge hvilke elever som skal få det tilbudet.

Det var ikke en rettferdig ordning.  Vi kan ikke forskjellsbehandle elever og har heller ingen forutsetning for å velge ut hvem som bør få og ikke.
Det var veldig få som meldte behov forrige semester så vi lot være å ta det opp igjen. Venter til høsten for da er det mange nye elever.
Dette er ikke ønskelig for vår del, da vi synes det er vanskelig å ta dette med enkeltelever/foresatte
Dette kjenner vi ikke til, hvordan kan vi få dette?
Ekstra arbeid
Elevene er ikke så opptatt av frukten, så den blir bare liggende.
For det er så mange som fortjener gratis skolefrukt, men ikke stort nok tilbud. Så for ikke å forskjellsbehandle noen, har vi ikke gjort det. 
Skulle ønske alle elevene kunne fått gratis frukt. Mange som ikke har det, kunne trengt det sårt.
For mye å administrere
For oss som skole blir dette en kjempe jobb med å organisere.
Fordi det er ingen signal om at det er elever som treng denne støtta/ytra ønske om skulefrukt uten å ha det. 
Vi har imidlertid fått to elever frå Ukraina på skulen vår i forrige veke, så det kunne vore aktuelt å bestille til dei ut skuleåret.
Hadde me kunne gitt til alle, hadde me brukt det.
Har ikke fått med meg at dette er en mulighet.
Hva gjør vi for å få dette?
Har ikke fått satt oss inn i hvordan melde elever på og vanskelig å velge ut hvilke elever som vi skal tilby. På planen å få dette på plass til 
neste skoleår.



Hvorfor ikke benytte fortsetter:

Spørsmål  skolefruktansvarlige på skoler hvor foresatte betaler for frukten og som ikke har benyttet 5 % gratis (167 skoler):
Hvorfor benytter dere ikke muligheten med å gi gratis Skolefrukt til inntil 5 % av elevene?

Utvalgte svar:

Hvorfor benytter dere ikke muligheten med å gi gratis Skolefrukt til inntil 5 % av elevene? (ii)
Har kke fått noe respons på det fra lærerne.
Har levert beskjed til lærerne, men ingen har tatt imot tilbudet.
Leiing/lærarane er informert, men arbeidet med å få det på plass vert ikkje prioritert i ein hektisk kvardag.
Litt vanskelig å vite hvem som skal tilbys ordningen
Man kan ikke gi skolefrukt til noen og ikke til hele skolen
Når det bare er 5% av elevene som kan få gratis frukt så blir det vanskelig å velge ut hvem som skal få
Rektor mente det ikke var nødvendig.
Vanskelig å gjøre et utplukk av hvilke elever som skal få gratis frukt. På vår skole med 200 elever hadde det kun vært 10 elever. Vi tror det er 
en grunn til at vi kun har 10 % av elevene som kjøper skolefrukt. Frukten er forholdsvis dyr ifht om man kjøper frukt selv i butikken. 
Skolefrukten burde vært subsidiert for alle elevene, da hadde nok flere vært med på ordningen.
Vanskelig å velge ut hvilke elever som skal få dette tilbudet. Vet ikke.
Vanskelig å velge ut noen
Vanskelig å vite hvilke elever  det kan gjelde.
Vi kan ikke gi 5 % av elevmassen gratis frukt når nærmere 60-70 % ikke har frukt.
Vi kjenner til  og har snakket om tilbudet.
Vi mangler informasjon om gratis skolefrukt til en viss gruppe.
Vi oppdaget ikke dette tilbudet før sen vår 2022. Vi vil benytte oss av dette tilbudet fra og med skolestart høsten 2022 og gi disse "gratis 
fruketene" til våre elever i den nyetablerte mottaksklassen.
Vi synes det kan spores opp til hvilke elever som får gratis frukt siden det må registreres, ikke sikkert med hensyn til taushetsbelagte 
personopplysninger
Vi syntes med så få elever av totalt antall elever at det var vanskelig å velge ut hvem som skal få gratis
Vi tenker at de som kunne hatt ekstra frukt får det når de kommer på sfo.
Vi vet ikke hvem som trenger det mest, og dessuten har foreldre ikke ønsket å bli stigmatisert.
Mer enn 20 svar på vet ikke/visste ikke om ordningen



Fire av ti skoler hvor foresatte betaler for frukten og det er under 10 % 
oppslutning kjenner til muligheten med SFO
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Spørsmål  skolefruktansvarlige på skoler hvor foresatte betaler for frukten og oppslutningen er under 10 %: Skoler hvor under 10 % av 
elevene abonnerer på vanlig Skolefrukt har muligheter for også å ha Skolefrukt på SFO. Kjenner dere til denne muligheten? 

%

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

Til de som svarte «nei» eller «vet ikke» stilte vi spørsmålet: Er dette noe 
dere kunne vært interessert i (om dere svarer ja vil vi kontakte dere for mer 
informasjon)? Fire skoler svarte ja.



• Fruktpause



Det er 17 skoler som har hatt Fruktpause som har svart på undersøkelsen og 
fått spørsmål om konseptet

• 4 skoler har svart at de har benyttet Fruktpauseappen.
12: Hva er dine erfaringer med appen?

At vi har ein for liten skule til at det er nødvendig i det heile tatt for vår del.

Funkar greitt for meg som fruktansvarlig, men lærarane vil heller ha lister på papir som vanleg, og eg brukar derfor ikkje appen så mykje, 
heller, sidan eg uansett skriv ut listene. Men er jo lettvint å sjekke om det er endringar uten å måtte gå via e-post eller heimeside.
Greit, det går bra når valget elevene får, kun består i å avstå fra frukt. Skulle de kunnet velge mellom flere typer, ville det blitt mye å passe 
på.
Jeg som skolefruktansvarlig bruke jo ikke denne appen, men mine lærere her på skolen er kjempe fornøyde med den.
Syns det er så ok., at noe er så enkelt. Vi kommer ikke til å gå tilbake på den gamle skolefruktordningen så lenge fruktpausen ordningen
eksisterer, så sant ingen ting endres da?, og kanskje til noe vi ikke syns noe om? Og jeg som foresatt på privaten- syns det er kjempe ok. 
at vi kun kan betale for den frukten våre barn liker.

13: Hvorfor har dere ikke benyttet dere av appen?
Fordi det er elevene som henter frukt.
Få abonnenter
Har ikke satt oss ordentlig inn i hvordan det fungerer
Ikke kommet så langt
Syns det er like lett å ha liste på kjøleskap døren.
Tid....
Vet ikke
Vi har så få elever som skal ha frukt, så vi har oversikt utan å bruke appen. Trur appen er 
unødvendig, og meirarbeid med den for oss.

• 13 skoler har svart at de ikke har benyttet Fruktpauseappen.



• Skolefruktsystemet og hva som 
gjøres for å fremme ordningen



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 50 skoler med 
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Utvalg: Alle typer skoler. 271 
Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.

Resultatet er relativt likt 
som tilsvarende 
spørsmål i 2021



Måter skolene fremmer Skolefrukt på
Spørsmål: På hvilken måte fremmer skolen ordningen med Skolefrukt? 

På hvilken måte fremmer skolen ordningen med Skolefrukt? (i)
Bare på SFO og det fungerer ganske bra.
Blir informert om til elever og foresatte, frukt-skap står tilgjengelig og synlig.
Brosjyrer fra dere, så informerer vi nye førsteklassinger at de kan bestille fra nett.
brosjyrer og info om viktigheten
Delar ut info som ranselpost, snakkar om det på foreldremøte, legg til rette for fruktpause i timane. Men vi bur i ei fruktbygd, og 
mange har tilgang på eiga frukt store delar av året, og elles er foreldra generelt flinke til å sende med borna noko til fruktpausen. 
Det er nok nokre som tykkjer det er dumt at det ikkje er råd å få lokal frukt i ordninga, når vi har så mykje så lett tilgjengeleg, og 
det kan vere ein grunn til å ikkje bruke tilbodet.
Deler ut alt av materiell som kommer, har det også på skolens hjemmeside og sender info på visma til foresatte.
Deler ut brosjyrer og informerer foresatte ved innskriving. Også i skolens infoskriv som er tilgjengelig på vår hjemmeside
Deler ut brosjyrer vi får
Deler ut det vi får av brosjyrer
Deler ut flygerblad
Deler ut info til foresatte.
Deler ut info/reklame som kommer i posten :)
Deler ut informasjon til alle foresatte. Setter av tid til fruktpause. Deler ut frukten til hver enkelt hvis de glemmer å hente den fra 
kassen som blir tatt inn i klasserommet.
Deler ut informasjonen som vi får fra dere.  I hovedsak ved skolestart.
Deler ut infoskriv og informerer kvar år om at ordninga finnes, og hvordan det går å bestille.
Deler ut matriell vi får og til alle nye 1.trinn
Deler ut ranselpost og informerer foresatte om skolefruktordningen på foreldremøte ved skolestart
Deler ut skriv om det 2 ganger i året.
Deler ut tilsendt ranselpost.
Det blir delt ut frukt til dem som vil ha. Elevene vet at de får tilbud om frukt hver dag.
Det blir satt fram på tralle i gangen og kvar klasse henter når dei vil, det blir også lagt ut på infoskjermane på skulen kva det er til 
frukt den dagen
Det er gratis, ikke noe spesielt.
det er ikke så enkelt å fremme skolefrukt da vi synes det blir ganske kjedelig utvalg, har sagt fra flere ganger at vi ønsker mer 
variert.
det er skolekonsulenten som leverer
Det legges ut på hjemmesiden
Det sendes ut info om Skolefruktordningen både digitalt og som ranselpost i starten av skoleåret
epost
FAU, ranselpost og vismamelding
Flyers og info til foresatte via digital meldingsbok.
Foreldre får brosjyre, og det blir opplyst om ordningen på foreldremøter
Foreldrene får beskjed når elevene begynner i 1. trinn.
Foresatte får info om Skolefrukt
formidles til foreldre gjennom foreldremøter, sms og hjemmeside
Forteller om det på tavler rundt om kring på skolen. Står der melken blir delt ut
Framsnakker skolefruktordning, deler informasjon, fremhever sunn måltid.
Fremmer det på informasjonsmøter.
Fremmer ikke skolefrukt spesielt, men informerer om at elevene får frukt.
Frukten blir betalt av Sanitetsforeningen. Det blir opplyst. Det er også valgfaggruppa "innsats for andre" som deler ut frukten.



Måter skolene fremmer Skolefrukt på
Spørsmål: På hvilken måte fremmer skolen ordningen med Skolefrukt? 

På hvilken måte fremmer skolen ordningen med Skolefrukt? (ii)
Helsesykepleier snakker til elevene om det  og det blir delt ut ranselpost.
Hjemmesiden
I starten hadde vi plakater framme. 
Samt informasjon til foresatte.
Senere har det ikke vært gjort så mye
info ligger på hjemmesiden og det leveres ut brosjyrer
Info på foreldremøte, info på skolens hjemmeside og ranselpost ved skolestart og på førskoledagen til nye førsteklassinger
Info skriv blir sendt til foresatte
Info til hjemmene
Informasjon i elektronisk meldingsbok
informasjon på foreldremøter og uttdeling av info fra Skolefruktordningen.
Informasjon til foresatte i eget skriv
Informasjon til hjemmene på møter, hjemmeside og informasjonshefte.
Informasjon til nye elever, skolens facebookside, ranselpost og tar det opp på foreldremøte.
Informasjon til nye elever. informasjonsskriv fra skolefrukt deles ut
Informasjon vert sendt ut til føresette.
Informasjonsbrosjyrer blir delt ut, plakater henger oppe ved fruktskapet/utleveringsstedet. Det blir også informert om ordningen på 
hjemmesiden og på foreldremøter.
Informerer foreldrene på høsten. Dette er ikke prioritert oppgave for skolen.
informerer foresatte
Informerer foresatte om ordningen.
Informerer foresatte på foreldremøter, via foreldrekontakter/FAU. Via Vigilo, mail, ranselpost
Informerer foresatte ved skolestart
Informerer nye 8.klasser
Fruktfat, tre etasjer,  i kantina
Informerer om ordningen i heftet som deles ut ved skolestart. 
Informerer om ordningen på foreldremøter, også på foreldremøtet for skolestartere våren før skolestart.
Informerer på forelder møter og på skolens nettside
Ingen
Ingen spesiell måte
Ingen spesiell strategi, gjør dem oppmerksomme på hvor de kan bestille skolefrukt.
Jeg deler ut skolefrukt reklamen som kommer fra dere i ranselpost
Kontaktlærerne informerer elevene om ordningen på skolen,
og foreldrene får informasjon om ordningen på foreldremøte
Leverer ut brosjyre
Leverer ut det vi får fra dere som ranselpost, samt har info inne på skolens hjemmeside.
Leverer ut info om dette til elevene i ranselpost.
leverer ut info til foresatte ved skoleårets før semesteret



Måter skolene fremmer Skolefrukt på
Spørsmål: På hvilken måte fremmer skolen ordningen med Skolefrukt? 

På hvilken måte fremmer skolen ordningen med Skolefrukt? (iii)
Leverer ut info vi får fra dere.
Leverer ut informasjonshefter.
Leverer ut ranselpost
leverer ut ranselpost i starten på året
Levrer ut info før skulestart.
Lærerne henter til de minste elevene, men de største elvene henter selv. Jeg har ikke den fulle oversikten.
Meldinge til foreldre, leverer informasjonsbrevet fra Skolefrukt og lærerne skriver det av og til på ukeplan.
Mer ro og fornøyde elever
Når det er foreldremøte opplyser vi om muligheten. Det blir også skrevet på ukeplanene med link til hvor de kan bestille
Personal i kantina (har skolelunsj for 5. - 10.klasse) deler opp frukten og serverer noe der, samt at elevene får oppskåret frukt til 
klasserommene sine.
Post fra Skolefrukt
PÅ foreldremøte i 1.klasse og sender ut informasjon hvert semester
På foreldremøter, sosiale medier, flyers
På hjemmesiden og i ranselposten
på nettside og munntleg informasjon
Ranselpost til foresatte og info via digital plattform
Ranselpost, informasjon på skolens hjemmeside
Ranselpost.
ranselpost/elektronisk post
Ransepost, mail sendes videre til kontaktlærer
Sender e-post og ranselpost
Sender hjem digital info.

Sender hjem info fra dere og i tillegg et eget info ark fra skolen hvordan de skal forholde seg ved bestilling av yoghurt, melk og frukt
Sender ut info om at vi har ordningen.
Sender ut info om skolefrukt.
Oppbevarer frukten slik den skal oppbevares.
Hvis skolefrukten har dårlig kvalitet ringer skolefrukt, BAMA og sier ifra, eller erstatter frukt med overskytende frukt. Vi deler aldri ut frukt 
som er dårlig.
Skoledagen for en lærer er hektisk og det er ikke alltid at vi har tid til å ringe å klage.
NB! Eplene i vår har hatt mange brune flekker og merker som en del av elevene tolker som om at frukten ikke er god. Jeg selv ville aldri 
ha kjøpt slike epler i butikken.
Jeg jobber hardt for at den frukten elevene får er best mulig. Deler alltid ut banan første dagen. Bananen har vi ikke i kjøleskapet. Neste 
dag deler jeg ut gulerøtter, fordi de alltid har kort frist før de går ut på dato. Så deler jeg ut appelsiner, kiwi (hvis de er modne). Sånn må 
jeg tenke slik at kvaliteten er best mulig når elevene får frukten.
I korona-tiden har vi pakket fruktene til hvert trinn/gruppe inn i plastposter slik at ingen har tatt på frukten elevene skal spise. Vi ber også 
elevene om å vaske frukten før de spiser. Jeg bruker hansker når jeg deler ut frukt til gruppene/trinnene.
Sender ut info til foreldra som ranselpost
Sender ut info til foresatte
Sender ut info til foresatte både på skolens hjemmeside og i ranselpost.



Måter skolene fremmer Skolefrukt på
Spørsmål: På hvilken måte fremmer skolen ordningen med Skolefrukt? 

På hvilken måte fremmer skolen ordningen med Skolefrukt? (iv)
Sender ut info til foresatte, informerer elevene, benytter oss av alle tilbud om gratis frukt til alle.
Sender ut informasjon
Sender ut informasjon og deler ut gratis oppdelt frukt de gangene vi har overskudd for å reklamere for ordningen.
sender ut informasjon til foresatte, og elevene snakker om dette selv.
Sender ut lenk med bestilling og påminnelser i løpet av skoleåret.
Sender ut melding til foreldre ett par ganger i året, pluss leverer informasjon før skulestart for nye 1.klassinger.
Sender ut påmeldingsskjema hver høst.
Sender ut tilbudsbrev, samt opplyser det på både foreldremøter og på skolens hjemmeside.
Sender vidare infiormasjon som kjem frå Skkolefrukt.

Sendes ut på Transponder og som ranselpost. Blir gitt informasjon på alle foreldremøter. Tas ekstra opp på nye 1. trinnsmøter, muntlig 
og med ranselpost på førskoledagen. Alle trinn minner om skolefruktordningen på de første ukeplanen på høsten og i januar.
Skolen fremmer den ved at frukten serveres i fine og rene lokaler, i tillegg til at den serveres med et innbydende utseende.
Skolen gir foreldre og elever opplysninger om skolefruktordningen.  Hver elev får en frukt hver dag, hvilken velger de selv.
Skolen har fokus på fysisk aktivitet og sunne matvaner.
Skolen informerer om ordningen via ranselpost og på foreldremøter.
Skolens hjemmeside og facebook - vi handler lokalt og det er et lokalt lag i bygda som betaler for frukten.
Skolens hjemmeside, info. materiell fra dere
Skulen betaler for skulefrukten, saman med FAU.
Tilbudet presenteres på foreldremøter, det er hengt opp plakater, frukten serveres på en fristende måte. 1-4.trinn får der det er mulig, 
oppkuttet frukt. Skolefrukt er veldig populært blant elevene, og de fleste har behov for fruktpause i arbeidsøktene. Det er en god avbrekk 
og eleven jobber mer effektivt etter fruktpausen.
utdeling av brosjyre og skolens web
Utdeling av ranselpost
Utdeling av ranselpost
Utdeling av ranselpost, påminning både digitalt og i papirform til foreldra.
Ved ranselpost/ digital post og informajson på foreldremøter.

Vi deler frukta i gjennbruksposar slik at kvar elev har sin pose og kan difor velge kva frukt dei vil ete kva dag. Det gjer til at meir frukt blir 
eten, men vi må minne dei på kva frukt som har minst holdbarhet og kva som er lurt å velge først. Vi ser at pærer og gullerøtter er det 
elevane liker minst. Dette tar dei ofte med seg heim før ny fruktlevering. Elevane er svært positive til denne ordninga.
Vi deler opp ulike frukter på egne fat til de ulike klassene, elevene liker dette, ser delikat ut, de får forsyne seg av den frukter de ønsker. 
Har prøve å sette frem hel frukt som ikke er skjært opp, ble utrolig mye svinn. 
Samtidig når vi deler opp frukten får vi skjært bort skadet frukt ( brune flekker lig.).
Vi deler ut all den infoen som kommer .
Vi deler ut fruktbrosjyren fra skolefrukt
Vi deler ut info til alle elever når vi får reklamemateriell fra dere
Vi deler ut info vi får fra Skolefrukt, til samtlige elever via ranselpost og mail.
Vi deler ut infomateriellet som kommer. Ungene er selv oppmerksomme på ordningen med skolefrukt.



Måter skolene fremmer Skolefrukt på
Spørsmål: På hvilken måte fremmer skolen ordningen med Skolefrukt? 

På hvilken måte fremmer skolen ordningen med Skolefrukt? (v)
Vi deler ut informasjonen som kommer fra Skolefrukt, vår og høst.
Vi deler ut lapper, og informerer via ukeplan og sms både før sommerferien og ved oppstart.
Vi fremmer fornuftig mat og da også frukt, men ikke spesielt skolefrukt. 
Mange har nok med seg små/store biter med frukt hjemmefra. De minste barna klarer ikke alltid å spise en hel frukt. 
Dette er selvfølgelig individuelt.
Vi har frukt på SFO. Hver dag deler vi opp frukt og serverer barna etter fellesmåltidet på SFO.
Vi har fruktbord i klasserommene hvor elevene kan ta seg en pause når de har behov.
Vi informerer om skolefrukt på hjemmesida vår og i skolens infohefte. Ønsker ikke å å pusje det på noen
Vi informerer på foreldremøter og deler ut evt. informasjon fra dere + info på hjemmesiden ved skolestart
Vi kutter opp frukten og serverer på fat til alle klassene. Alle får smake på det de vil hver dag.
Vi lager fruktfat - kutter/ deler opp frukten i mindre deler og legger de pent på fat.
Vi legger ut informasjon på hjemmesiden ved oppstart av nytt skoleår.
Sender ut ranselpost som vi mottar fra skolefrukt
Skriver om skolefrukt i informasjonen til de nye 1. trinnselevene
Vi leverer ut brosjyrer når de kommer, og vi snakker vel ofte om viktigheten av frukt og grønt (i stedet for skolebrød).
Vi leverer ut lapper som kommer fra skolefrukt
Vi reklamerer om dette både for foresatte, lærere og elever.
Vi sender info ved skulestart.
Vi sender ranselpost (skriv)  ang skolefrukt på samme tid som skolemelk skrivet blir sendt ut. Alt skal være klart til elevene kommer 
første skoledag.
Vi sender ut brev til foresatte og gir informasjon på mail i tillegg.
Vi sender ut melding + står i skolens bildekatalog som alle får med hjem.
Vi skriver det på ukeplaner, og deler ut infoskriv fra Skolefrukt. Informerer også på foreldremøter.
Via infoskriv i starten av skoleåret
Via korrespondanse med foresatte
Via meldeboka til foresatte.
Vår skole har vært så heldig at kommunen betaler skolefrukt til alle elevene på vår skole.
Noe alle elevene syntes er veldig fint og de syntes det er godt med en fruktbit i løpet av skoledagen.
Frukten fordeles klassevis. Frukten deles slik at eleven får enhalv frukt hver. Ofte får de som vil ha mere da det blir til overs fra de som 
ikke spiser frukt. Vi ser at det går mye mere frukt når det blir kuttet opp i mindre biter og legges delikat på fat. Ønskelig å få til det hver 
dag, med det går på ressurser.
Føresette får informasjon ved oppstart av kvart skuleår
Gjennom informasjon fra skolefrukt.
Gjennom ranselpost, facebook, vekeplaner og vigilo.
Gratis frukt
Går ekstra runder med frukt til elever som har prøver/tentamen, gir ut ekstra til elever som har glemt matpakke, serverer både i 
klasserom og i kantine. I tillegg serveres det både på kontoret og hos rådgiver når elever er innom  til samtaler.



• Resultater for leverandørene

Hvor fornøyd 
er du totalt 

sett?

 Kvaliteten på 
frukten når 

den har 
ankommet 

skolen

 Leveringene 
av frukt fra 

leverandøren 
(pålitelighet, 

riktig mengde 
etc.)

Variasjon i 
type frukter 

som blir levert

Hvor fornøyd 
er du totalt 

sett?

 Kvaliteten på 
frukten når 

den har 
ankommet 

skolen

 Leveringene 
av frukt fra 

leverandøren 
(pålitelighet, 

riktig mengde 
etc.)

 Variasjon i 
type frukter 

som blir levert

Fruktringen, A. Nilsson & Co AS * 4,20 4,20 4,00 4,00 5 5 5 5

Ferske Fristelser A/S 4,05 4,05 4,43 3,60 43 43 42 42

Bama Storkjøkken Trondheim 4,00 4,09 4,64 3,36 22 22 22 22

Bama Storkjøkken Bergen 3,88 3,83 4,28 3,46 40 40 39 39

Bama Storkjøkken Hamar 3,83 4,17 4,22 3,63 29 29 27 27

Bama Storkjøkken Agder 3,71 4,00 4,35 3,59 17 17 17 17

Finstad Engros AS * 3,71 4,00 4,29 3,57 7 7 7 7

Bama Storkjøkken Ålesund 3,63 3,69 4,19 3,19 16 16 16 16

Bama Storkjøkken Bodø 3,63 3,44 4,13 2,94 16 16 16 16

Bama Storkjøkken Stavanger 3,62 3,81 4,23 3,77 26 26 26 26

Bama Storkjøkken Vestfold 3,57 3,79 4,00 3,29 14 14 14 14

Bama Storkjøkken Tromsø 3,55 3,65 4,21 3,05 20 20 19 19

Bama Storkjøkken Oslo * 2,75 3,29 3,00 2,88 8 7 8 8

Total 3,77 3,89 4,25 3,44 265 264 260 260

* OBS: Under 10 skoler som har vurdert leverandør

Leverandør

Utvalg (antall skoler som har vurdert)Gjennomsnittscore (5 er best, 1 dårligst)


