
Til skolefruktansvarlige
Vi vil informere om at fra august 2021 vil alle skoler 
med foreldrebetalt skolefruktordning få en mulighet 
for å gi gratis Skolefrukt til en viss andel av elevene 
på skolen*.

Dere som skole vet selv hvilke elever som kan ha spe-
sielt behov og glede av dette, og det kan administreres 
anonymt ved at elever individuelt kan meldes på med 
Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) som beta-
ler.

Dere kan opprette abonnement og gi gratis til inntil 
5 % av elevene på skolen deres, dog maksimalt 25. 
Uavhengig av elevantall kan en ha mulighet for inntil 10 
gratisabonnement, for eksempel:

• 500 elever og mer gir mulighet for 25 gratis ab.
• 400 elever gir mulighet for 20 gratis ab.
• 300 elever gir mulighet for 15 gratis ab.
• 200 og mindre gir mulighet for 10 gratis ab.

Hvordan gjennomføres dette på skolen

Dette har vært et prøveprosjekt i deler av Norge og 
erfaringene herfra har gitt en god fremgangsmåte:

1. Spørre kontaktlærere og eventuelt helsesøster om 
hvilke elever som kan være aktuelle

2. Sende spørsmål på Transponder til foresatte til 
elevene det gjelder: «Skolen har fått mulighet til å gi 
ut ekstra Skolefrukt, ønsker ditt barn dette? Svar ja 
eller nei»

3. Skolefruktansvarlig setter opp et abonnement med 
elevens navn og OFG/Skolefrukt som betaler

Se baksiden for hvordan skolefruktansvarlig 

enkelt gjør punkt 3 innlogget i skolefruktsys.no

NB: I lister over elever som skal ha Skolefrukt 

vil ikke betaler komme frem. Det er kun som 

innlogget i skolefruktsys.no at ansvarlig for

Skolefrukt på skolen kan se hvem som har 

betalt. Før en tar ut lister vil det stå: Informasjon 

om betaler er taushetsbelagt.

Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på 

telefon 648 50 900 eller send e-post til 

post@skolefrukt.no ved spørsmål eller hjelp 

med bestilling. 

Langhus august 2021

* Dette gjelder foreløpig ut 2021. En har anledning 
til å melde på gratis abonnement for hele skoleå-
ret 2021/2022, men vårsemesteret kan kanselleres 
dersom budsjettsituasjonen skulle tilsi dette.
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1. Velg elevabonnementer / Bestill enkeltabonnement / Velg klasse

2.Skiv inn elevens for- og etternavn

3. Kryss av her for OFG / Skolefrukt som betaler 
Etter at du har krysset av for at fakturaen skal betales av OFG/ Skolefrukt 
kommer tekstene i feltene automtaisk inn og du trenger bare å trykke på 
neste for å få en bekreftelse.
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