
Innspill fra Kostholdsgruppa for god helse. Møre og Romsdal fylke 
 
I Møre og Romsdal har vi drøfta hvordan vi skal komme med innspill til handlingsplan 
for bedre helse og funnet at vi skal sende informasjon om hvordan vi arbeider i vårt 
fylke. Det er nedsatt en ressursgruppe som har hatt møter 4 ganger i året. Gruppen har 
gjort et målarbeid som vi skal sende til denne adresse. I dette målarbeidet prøver vi 
å være konkrete på arbeidsoppgaver og utvikle over tid. Vi samarbeider med prosjektet 
fysisk aktivitet og måltider i skolen, og fra vårt fylke er det inneverende år fra 
landbruksavdeling ytt tilskott til å arbeide videre med matmagfold og matglede i 
skolen. Dette betyr at vi kan trekke flere skoler inn i arbeidet med matglede og 
matmangfold i skolen i samarbeid med prosjektet fysisk aktivitet og måltid i skolen. 
Ved Stranda vidaregående skole er det arbeidd spesielt med eit kantineprosjekt. 
Informasjon om dette vil bli sendt direkte til denne adressen. Vi vil i det videre 
arbeidet trekke erfaringer fra skoler inn i ressursgruppen og bygge på de gåde 
erfaringer som er gjort. Vi ser at i dette arbeidet må vi tenke langsiktig. Vi vil 
også rette oppmerksomheten mot mat på idrettsarrangement og er blitt forespurt om å 
holde innlegg for idrettslag om mat og idrett. 
 
Prosjekt kantine ved Stranda vidaregåande skule 
Bakgrunn for prosjektet er at vi gjennom god helse i Møre og Romsdal fikk midler til 
å starte opp et prosjekt som vi har kalt " bedre næring, bedre læring" ved Stranda 
vidaregåande skule. Stranda vidaregåande skule har i dag ca 200 elever som bruker 
kantinen hver dag pluss Stranda ungdomskule som har ca 200 elever også har 
lunchpause der. Vi har i dag laget en kostholdsgruppe bestående av elever , 
helsesøster, kantinepersonell , rektor og undertegnende som er prosjektleder. Vi har i 
dag nådd noen av målene , bla vanndispenser i hver etasje og fjernet brusen. I tilegg har 
vi jobbet tett med helselaget i Stranda kommune og fått innvilget en stor salatbar med 
kjøledisk. I tilegg har vi og fokusert mer på frukt og grovt, men ikke kommet så veldig 
langt med dette. Vi har tenkt å bruke kantinen vår til en prosjektkantine som 
kan være stander for alle kantinene i Møre og Romsdal, men har en del planlegging og 
tilrettelegging for at det er i boks. Handlingsplan ut fra målarbeid om betre kantine 
i Møre og Romsdal er Tone Anita Abelvoll og Per Alnes som skal håndtere prosjektet. 
Konkrete mål for Stranda vidaregående skule inneverende år er: Vekk med brus og 
andre sukkerholdige drikker. Bidra med grovere og mer ernæringsriktig brødvarer. 
Vanndispensere med flasker til hver elev. Varmt måltid 3 ganger i uka som inneholder 
essensielle næringstoffer. Bedre utvalg av frukt og grønt. Tone og undertegnende skal 
ha et møte snart og legge planer om handlingsplanen.  
 
Vannprosjekt 
Vi har arbeidd med eit vannprosjekt i fylket der fylket gjennom partnarskapsarbeidet 
God helse gir tilskott til vassdispensarar og vassflaskar til skolar. Finansieringa er 
eit spleiselag frå tannhelseavdeling, helse- og sosialavdeling og God Helse satsinga i 
vårt fylke. Vidare har Molde kommune tatt tak i kosthold i barnehagane der dei har 
hatt eit folkemøte med stor oppslutning om saka, og utarbeidd ei brosjyre for 
alternativ festmat i barnehagane.  



 
Når det gjeld ressursgruppa sitt målarbeid, ser vi at det trengs ressursar for å arbeide 
vidare med måla. I vårt fylke er det tilsett God Helse koordinatorar i 17 kommunar. 
Desse koordinatorane vil vere sentrale i arbeid med kosthold i kommunane etter kvart 
og ressursgruppa har gjennom koordinatorane eit nettverk å spille på i sitt arbeid. 


