
 

Statsråden 

 

 

Postadresse  
Postboks 8119 Dep  
0032 Oslo 

Kontoradresse  
Akersg. 44 

Telefon 22 24 90 90* 
postmottak@kd.dep.no 
www.kunnskapsdepartementet.no  
Org no. 872 417 842 

Opplæringsavdelingen  
Telefon 22 24 76 01 
Telefaks 22 24 75 96 

 
 
 

 

Kommuner  
Private skoler  
 

 
 
 
 

Deres ref Vår ref Dato 
 200701899-/HF 12.06.2007 
 

Informasjon om innføring av gratis frukt og grønnsaker i skolen 

Regjeringen har som mål at barn og unge skal ha gode kostholdsvaner som gir 
grunnlag for et godt læringsutbytte i skolen. Regjeringen foreslår derfor i St.prp. nr. 69 (2006-
2007) å bevilge 87 millioner kroner til gratis frukt og grønnsaker for elever på skoler med 
ungdomstrinn (8.-10. klasse) f.o.m. høsten 2007. Ordningen vil gjelde alle elevene både på 
rene ungdomskoler og kombinerte skoler (1.- 10. klasse). For rene barneskoler (skoler med 
kun 1.-7. klasse) gjelder den eksisterende abonnementsordningen hvor elever betaler kr 2,50 
for hver frukt/grønnsak, og hvor staten i tillegg subsidierer dette med kr 1,- pr. enhet. 
 
Finansiering 
Midlene vil bli lagt inn i inntektssystemet til kommunene etter antall elever i hver enkelt 
kommune. For de private skolene økes de øremerkede tilskuddene, jf. kapittel 228 post 70 på 
statsbudsjettet, tilsvarende. Det blir kompensert for kr 3,85 per elev per dag.  
 
Ansvar 
Skoleeier har selv ansvar for å gjennomføre ordningen. Det er derfor lagt opp til at skoleeier 
kan organisere og implementere denne ordningen i samsvar med lokale behov. De skolene 
som omfattes av gratisordningen får ingen informasjon direkte fra sentralt hold.  
 
 
Praktiske opplysninger 
Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) har av Sosial- og helsedirektoratet fått 
ansvaret med å drifte den eksisterende abonnementsordningen Skolefrukt. OFG har bygd opp 
et administrativt system på www.skolefrukt.no som kan nyttes til bestilling og distribusjon av 
frukten og ajourføring av skoleruta. Dette systemet har vært benyttet av de fleste av skolene 
som har deltatt i abonnementsordningen for bestilling og distribusjon av frukt. Her finnes 

http://www.skolefrukt.no/


også oversikt over leverandører som i dag har avtaler om levering av skolefrukt til 
abonnementsskolene og informasjon om svalskap, fruktkasser og andre hjelpemidler som 
skolene om ønskelig kan kjøpe  fra OFG. På nevnte webside er også praktiske tips, 
informasjon om kvalitetsnormer, oppbevaring, dyrkingsmetoder etc. For råd om kosthold og 
ernæring generelt vises til www.shdir.no/ernaering.  
 
Vedlagt følger en praktisk tipsliste.  
 
Kommuner og private skoler kan kreve momsrefusjon fra staten ved kjøp av frukt eller 
grønnsaker til elevene.   
 
Til slutt vil jeg ønske dere lykke til med innføringen av gratis frukt eller grønnsak i skolen. 
Jeg håper og tror at dette vil bidra til at barn og unge får gode kostholdsvaner, blir mer 
iherdige elever og dermed at de også får et godt læringsutbytte i skolen.  
 
Det tas forbehold om Stortingets behandling av St.prp. nr. 69 (2006-2007). 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Øystein Djupedal 
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Tips for å få en vellykket frukt/grøntordning 

Det vurderes av hensyn til muligheten for lokale tilpasninger ikke som hensiktsmessig å legge bindende føringer 
på den praktiske gjennomføringen av ordningen. Under følger likevel en oversikt over praktiske tips og råd som 
kan være nyttige i forbindelse med planlegging og gjennomføring. 
 
Det er avgjørende med kvalitetssikring i alle ledd fra leverandør frem til elevene. For øvrig er følgende forhold 
viktige: 

• Ha klare kvalitetskriterier i leverandøravtaler og oppfølging av disse 
• Det kan være en fordel med egen skolefruktansvarlig (SA) oppnevnt på skolene   
• Eierskap for ordningen hos ledelse, personell og elever på skolen  
• Enkel administrasjon for skolene: tilgang på hjelpemidler som elektronisk administrasjonssystem, 

svalskap og tilgang på gode eksempler for organisering 
• Aktiv elevmedvirkning – bl.a. ved utdeling 
• God informasjon skoler/elever/foresatte  

 
Noen skoler har god erfaring med å dele opp frukten til i hvert fall de minste elevene og andre foretar utdeling av 
frukten via kantinen. 
 
Ved innføring av gratisfrukt kan en sjekkliste være nyttig i skolenes interne planleggingsarbeid 
Oppgave Mulig ansvar Stikkord for oppgaven 
Leverandørvalg SA og ledelse/kommune I tilknytning til abonnementsordningen ”Skolefrukt” finnes det 

leverandører over hele landet 
Varebestilling/ 
innkjøp 

SA/andre NB! Huske å tilpasse levering/kjøp av varer til skoleruta, slik at 
det ikke leveres/kjøpes inn varer på planleggingsdager mv. Viktig 
å sikre variasjon i utvalget og ta hensyn til evt allergi 

Mottak av varer SA el andre Ta imot og kontrollere varene (antall, at kvaliteten er god etc), evt 
klage dersom noe ikke stemmer 

Lager og 
kontroll av dette 

SA og ledelse Varene bør lagres i låsbart lagerrom. Skolene kan leie/ 
kjøpe svalskap fra Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker 
(OFG). Lageret må rulleres så de eldste varene spises først. OFG 
har egne sjekklister for bevaring av kvalitet 

Hygiene SA el andre - Varer med spiselig skall bør vaskes før de spises. 
- Lager/svalskap og kasser må vaskes regelmessig. 
For øvrig; kontakt Mattilsynet  

Hjelpemidler - Administrasjonsverktøyet 
Skolefrukt sys 
 
- Skolefruktkasse 
- Svalskap 
- Callsenter 
- fruktplakater 
- Kiwiskjeer 
 

Kan kjøpes/leies fra OFG. Høsten 2007 tilbys dette gratis.  
 
 
Dette er hjelpemidler som er utviklet etter etterspørsel gjennom 10 
års drift. Kassene til å bære frukten fra lageret og ut i klassene er 
identiske i form og størrelse som for skolemelken. 

Utdeling SA/andre/elever - En voksen (SA el andre) bør ha hovedansvar for at opptelling og 
utdeling går bra, men elever kan delta. (ordenselev for eksempel) 
– gjerne turnusordning for ulike klasser. Meget viktig for at 
kvaliteten på frukten som deles ut skal være god, for eksempel kan 
frukt være levert til skolen på ulike tidspunkter, og må derfor 
levers ut i riktig rekkefølge. Det kan være hensiktsmessig å dele ut 
frukten/grønsakene til spisepausen sammen med melk, men det 
kan også være aktuelt å ha egne fruktpauser før eller etter spisefri. 
- Det må lages rutiner for håndtering av overskuddsvarer 

Opprydding/ 
søppel 

SA/vaktmester/renholds- 
personell 

- Det kan trenges ekstra søppelkasser til fjerning av avfall 
- Evt emballasje fra frukt/grønt må returneres eller kastes 
- Renhold; se hygiene 
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Informasjon Skoleledelse/SA Foresatte og elever vil trenge informasjon . 
www.skolefrukt/www.shdir 

Evaluering Skoleledelse/SA Erfaringsmessig viktig å følge tett opp mht kvalitet, praktiske 
forhold og leverandør-/innkjøpssted i innkjøringsfasen 
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