
 

 

Tillegg nr 9 til tildelingsbrev til Udir for 2022 med oppdrag 2022-020 om 
kunnskap om skolemåltid 

 

Oppdrag nr: 2022-020 
Oppdrag:  Kunnskap om skolemåltid   
Frist: Del 1: 20. juni 2022 

Del 2: 30. september 2022 
Del 3: 14. oktober 2022 

 
Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget gjennomføres innenfor direktoratets 
driftsrammer i 2022 

Bakgrunn for oppdraget: 
Regjeringen vil ifølge Hurdalsplattformen gradvis innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid og 
daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv. 
Departementet  viser til dialog om behov for kunnskap som grunnlag for arbeidet med mål om 
innføring av skolemåltid. Punktet om fysisk aktivitet følges opp i egne/andre prosesser.   
Beskrivelse av oppdraget:  
Utdanningsdirektoratet skal bidra til Helse- og omsorgsdepartementets og 
Kunnskapsdepartementets beslutningsgrunnlag knyttet til arbeidet med ny Folkehelsemelding 
og videre arbeid med mulige modeller for en gradvis innføring av skolemåltid i grunnskolen og 
videregående skole. Arbeidet skal også danne grunnlag for verktøy/veileder for sektoren. 
 
Oppdrag i 2022 :  

1. Samle og systematisere erfaringer fra organisering, finansiering og gjennomføring av 
skolemåltider, fra skoleeiere, grunnskoler og videregående opplæring. 
Frist 20. juni 2022. Hovedansvar Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet v/ 
Høgskulen på Vestlandet. 

2. Oppsummere kunnskap om skolemåltid relatert til ulike utfallsmål.  
Frist 30. september 2022. Hovedansvar Folkehelseinstituttet.  

3. Utrede samfunnsøkonomiske konsekvenser ved et avgrenset antall ulike modeller.  
Frist 14.oktober 2022. Hovedansvar Helsedirektoratet.  
 

Oppdraget skal gjennomføres i samarbeid mellom Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og 
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA) ved Høgskulen på Vestlandet. 
Helsedirektoratet er koordinator for oppdragets helhet. 
Føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Utdanningsdirektoratets har ansvar for å gi innspill til og kvalitetssikre de ulike delleveransene 
ut fra læreplaner, datakilder og annet regelverk Udir forvalter, og direktoratets kjennskap til og 
dialog med utdanningssektoren. Det forutsettes at det er dialog med sentrale aktører i 
utdanningssektoren underveis i gjennomføring av oppdraget, både med arbeidsgiversiden, 
arbeidstakersiden, elevorganisasjonen, foreldre og andre som kan bli berørt  og som kan 
bidra med viktige innspill. Det skal være dialog med departementene underveis i arbeidet 
med oppdraget. 
Rapportering etter gjennomført oppdrag: 



 

 

Utdanningsdirektoratet rapporterer i fellesskap med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og 
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet til Helse- og omsorgsdepartemenet og 
Kunnskapsdepartementet parallelt. Leveransene sendes til postmottak@kd.dep.no og 
postmottak@hod.dep.no med kopi til Etatsstyringsgruppen@kd.dep.no og  
maren.hegna@kd.dep.no og eli.strande@hod.dep.no innen delfristene som står øverst i 
brevet. 
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