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Barne- og familiedepartementet
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Høringssvar på rammeplan for barnehagen

k.stfir

Dato: 03.11.2005

Kostforum, en sammenslutning av fem frivillige organisasjoner som jobber med
kosthold, har lest rammeplansforslaget og ønsker å komme med noen
synspunkter.

Kostforum består av følgende organisasjoner:

1. Kreftforeningen
2. Nasjonalforeningen for folkehelsen
3. Norges Diabetesforbund
4. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
5. Norges Astma- og allergiforbund

Vi arbeider for mange saker på kostholdsområdet:
• Det skal bli enklere for barn og voksne å ta sunne matvalg
• Fungere samlet og hver for oss som en pådriver overfor politiske

myndigheter
• Drive informasjonsvirksomhet og påvirkning overfor politikere,

beslutningstakere, media og næringsmiddelindustrien
• Høyne statusen på ernæringsarbeidet som fag på alle nivåer
• Sikre god utdanning i ernæringsfaget hos pedagoger på alle

trinn, fra førskolelærerne og til lærere på videregående skole.



Rammeplanen for barnehagen bør i større grad synliggjøre at det
mangfoldige matarbeidet skal stå sentralt i barnehagens
virksomhet.

Begrunnelse
Maten som barna spiser i barnehagen utgjør en vesentlig del av kostholdet
deres siden mange av døgnets timer over flere år tilbringes der. Barnehagene
har derfor et stort ansvar med å tilrettelegge og sørge for gode og trivelige
måltider som gir barna nok og variert mat. De har et ansvar for å innarbeide
gode vaner som barna kan ta med seg inn i voksenlivet. Mat og måltider er
også viktig i et pedagogisk perspektiv, og kan trekkes inn i arbeid med for
eksempel språk, estetiske aktiviteter, bruk av redskap og filosofi. Personalet
skal bistå barnet i oppgaven med å ta vare på seg selv og venne seg til å
gjøre gode valg også på matområdet. Samtidig skal personalet samhandle
med det enkelte barnets foreldre til beste for barnets kosthold.

Stadig flere foreldre har forventninger til ansatte i barnehagen, og da spesielt
til pedagogisk personell, om at måltidene og barnas læring om sunt kosthold
skal ha en sentral plass. Dette bør løftes fram i rammeplanen slik at
barnehagepersonell får gehør for at dette arbeidet har prioritet og hører
naturlig med i virksomhetsplanen. I dag kan ansatte oppleve at matarbeidet
usynliggjøres i overordnede planer til tross for at det i praksis følges opp hver
dag og med økte krav til personalets kompetanse.

Vi mener at ernæringsmessig riktig sammensatt mat og velorganiserte
måltider i barnehagen er et kvalitetsfremmende tiltak. Vi mener at det hører
inn under begrepet livslang læring og at gode måltidsvaner er viktig for å
legge grunnlaget for fremtidig god helse. Kostforum mener at mat- og
måltidstilbudet må integreres og forankres i barnehagenes helhetlige planer,
og at helse og ernæring må inkluderes i barnehagenes systematiske arbeid
for et trygt og godt og oppvekst- og læringsmiljø

Noen barn er allergiske overfor visse matvarer. Inkluderende fellesskap skal
gjelde alle barn uavhengig av den enkeltes helse. Det må tas hensyn til for
eksempel allergi overfor mat, pollen og dyrehår. Det samme gjelder overfor
diabetes og andre kroniske sykdommer.

I kapittel 3 omtales barnehagens fellesverdier. Barnas kosthold har betydning
for fellesskap, liv og helse i barndom og senere i livet og inngår som del av
samarbeidet mellom hjem og barnehage. Barnehagens hverdag har
betydning for fremtidige holdninger, vaner og verdier på matområdet.
Rammeplanen bør bidra til å bevisstgjøre dette.

Forslag til supplerende tekst i rammeplanen
1. I et samfunn med pågående markedsføring av matvarer, drikke og

søtsaker er det viktig at barn tidlig øves seg i å bli kritiske forbrukere. Her
er barnehagen en viktig arena for å forberede barna på å ta



selvstendige valg for å ta vare på seg selv og egen helse. Dette er
forhold som foreslås omtalt i kapittel 5.3.

2. I et samfunn med stadig økende overvekt er det viktig at gode vaner
med henblikk på sunn kost og fysisk aktivitet for å forebygge overvekt
og livsstilssykdommer i ung alder, etableres tidlig. (Kapittel 5.3)

3. Mattradisjoner inngår som del av alle kulturer, gir mulighet for fellesskap,
nye opplevelser og deling av erfaringer. Samtidig er matkulturer under
fornyelse, noe også barnehagens barn, foreldre og personale er en del
av. I kapittel 5.4 bør mat omtales som del av barnehagens kulturarena.

4. I kapittel 6 omtales barnehagens fagområder. Matvarer, måltider og
kosthold bør inngå i det pedagogiske opplegget innenfor alle disse
fagområdene, og derfor omtales spesifikt for å tydeliggjøre at her har
barnehagen en rekke muligheter for å engasjere barna og bidra til
utvikling og (Øring for livet.

5. Det forventes at foreldre i stadig større grad vil engasjere seg i
matarbeidet i barnehagen. Barnehagens matarbeid bør omtales i
årsplanen slik at foreldre og personale har en felles forståelse og
avklarer forventninger til hverandre innen dette området. Dette bør
påpekes i kapittel 7.1.

Forankring av matarbeidet i barnehagen
  Stortingsmelding 16 (2002-2003), Resept for et sunnere Norge.
  Et sunt kosthold for god helse, strategisk plan med forslag til tiltak 2005-

2009, Sosial- og helsedirektoratet, IS-1259.
  Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Statens helsetilsyn, IK-2619 (et kapittel om måltid)
  Statens ernæringsråds retningslinjer for mat i barnehagen.
  Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet, Sosial- og

helsedirektoratet, IS-1219
  Handlingsplan for sped- og småbarnsernæring, Sosial- og

helsedirektoratet, forventes 2005.
  Kosthold blant 4-åringer, Sosial- og helsedirektoratet, 2002, IS-1067
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