
1 års-rapport 
Læringsrik mat 
på AKS/SFO
Høsten 2017 fikk Geitmyra matkultursenter for barn tildelt 4,2 millioner kr 
av Gjensidigestiftelsen til prosjektet Læringsrik mat på AKS/SFO. 
Med dette prosjektet skal vi gi 14 aktivitetsskoler (AKS) i Oslo et skikkelig 
kompetanseløft på tilberedning av mat og måltider, samtidig som de får en 
grundig innføring i hvordan de kan ha med barna på å lage mat til alle på AKS. 
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• At barna på AKS lager og spiser god, nok, sunn og læringsrik mat, i tråd med 

retningslinjene, hver dag. 

• At maten blir viktig på AKS, noe skoleledelsen er engasjert i, de ansatte er 

stolte av, barna liker, og foreldrene er opptatt av og fornøyde med.

• At prosjektet bidrar til varige endringer som sikrer økt matkvalitet og økt 

elevinndragelse i matlagingen til alle på AKS. 

Vi måler effekten
Vi utarbeider en evalueringsrapport for hver skole. Vi innhenter kvitteringer på 

matinnkjøp før og under intervensjonen slik at vi kan dokumentere hva slags 

mat de har servert og hvilke endringer de har fått til med hjelp fra Geitmyra. 

4-6 måneder etter intervensjonsperioden ser vi på kvitteringer igjen for å se om 

prosjektet har bidratt til varige endringer. 

Tall og næringsberegninger i det følgende er fra disse interne rapportene. 

Tre mål

«Jeg opplever prosjektet som tverrfaglig. 
Dette er undervisningstimer som inkluderer dannelse 
og folkeskikk, sosial kompetanse, og matematikk 
og norsk.»
REKTOR ALF THOMAS RINGDAL, MØLLEGATA SKOLE.
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Det er fine retningslinjer og rammeplaner for maten og måltidene på SFO/AKS. 

«Måltidet er en viktig arena som i tillegg til å gi nødvendig energi, basert på 
sunne og gode matvaner, også er en sosial arena som skal brukes til samtale 
og språkstimulering» […] «AKS skal bidra til næringsrike måltider for elevene, 
og følger helsedirektoratets kostråd».

RAMMEPLANEN FOR AKS, OSLO KOMMUNE, (2018)

«Mat og drikke som serveres eller tilbys i skole og SFO kan ha stor betydning 
for elevenes kosthold. Ved matservering eller andre mat- og drikketilbud 
følger det et ansvar for å sikre at tilbudet legger til rette for et kosthold i tråd 
med nasjonale anbefalinger». 

HELSEDIREKTORATET, NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE 
FOR MAT OG MÅLTIDER I BARNESKOLEN OG SFO (2015)

Rammene rundt måltidet 
på AKS

4



Skoleundervisning  5

Vi opplever generelt at måltidene ikke 

lever opp til de anbefalinger og retnings-

linjer som kommunen og helsemyndig-

hetene har satt. Ofte bidrar verken ma-

ten eller rammene til en god opplevelse. 

Vi hører de samme unnskyldningene 

for ikke å få til et sunt, godt og hyggelig 

måltid på AKS: 

• De har ikke nok penger til mat

• De har for dårlig kjøkkenutstyr

• De har ikke nok tid

• Personalet har ikke kompetansen

Forbrukerrådet utga en rapport om 

maten på SFO høsten 2018. Rapporten 

poengterer blant annet det Geitmyra har 

erfart gjennom flere år med mataktivite-

ter på AKS:

At «Manglende bevissthet hos SFO-eier 
og lav matkompetanse blant personalet 
fører til at de gjerne velger minste mot-
stands vei. Resultatet blir retter med lav 
næringsverdi i en jevn strøm av pølser, 
makaroni og tomatsuppe».
MAT PÅ SFO: NÆRING TIL LIV, 

LEK OG LÆRING. FORBRUKERRÅDET, (2018).

Rapporten viser med all tydelighet at det 

er god grunn til å arbeide videre for et 

bedre og sunnere måltidstilbud på AKS/

SFO i de fleste kommuner. 

Det er bra å få bekreftet våre erfarin-

ger. Men urovekkende at maten til de 

minste barna på generelt plan er så lavt 

prioritert.
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En vanlig meny på AKS 
De fleste ukemenyer på AKS inneholder et minimum av grønnsaker. 

Her er et eksempel på en meny fra en aktivitetsskole vi har vært på.

Mandag 

Lys pasta med 

ferdigkjøpt 

tomatsaus. 

Tilbud om 

ketchup, grønn 

og rød pesto 

samt dampet 

brokkoli.

 

Tirsdag 

Kneippbrød /

knekkebrød 

med bru-

nost, gulost, 

leverpostei, 

syltetøy, 

kaviar, agurk, 

fiskepudding

 

Onsdag 

Tomatsuppe 

(Posesuppe) 

med ekstra 

makaroni

Torsdag 

Kneippbrød /

knekkebrød 

med bru-

nost, gulost, 

leverpostei, 

syltetøy, 

kaviar, agurk, 

fiskepudding

 

Fredag 

Varierer 

mellom: Oste-

smørbrød, 

laksetaco, 

«pakistansk 

ris» og fiske-

pinner med 

potetmos 

Denne menyen inneholder i snitt ca. 24 g grønnsaker pr. dag/barn. Hvilket tilsvarer 

mindre enn en kvart gulrot. Dette er under en tredjedel av den 
mengden som anbefales jfr. «Fem om dagen». 

Måltidet på AKS/SFO skal dekke 15 % av daglig inntak, altså bør frukt- og grønsaks-

mengden være nærmere 75 gram/dag på AKS/SFO. Litt mindre for de minste barna.

I tråd med kostholdsrådene er anbefalingene våre til en 
vanlig AKS/SFO: 
• Øk grønnsaksmengden per barn. Tilby grønnsaker til brødmåltidet og tilsett flere 

grønnsaker i/til den varme maten

• Øk mengden belgfrukter

• Reduser antall retter med bruk av halv- og helfabrikatsprodukter

• Øk tilbudet av ren fisk i stedet for ferdige fiskeprodukter som fiskekaker 

 og fiskepinner

• Reduser tilbudet av lys pasta, hvit ris og lyst knekkebrød
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Dette gjør vi i Læringsrik mat
Geitmyra tar tak i de fire unnskyldninge-

ne for ikke å severe et måltid i tråd med 

retningslinjer og anbefalinger.

Økonomien 
Foreldrebetalingen til mat på AKS i Oslo 

kommune er kr 51 kr per måned. Dette 

tilsvarer ca. 2,5 kr/barn/måltid/dag. Flere 

av de aktivitetsskolene vi er i kontakt 

med forteller at de bruker mer enn dette. 

Enkelte har, etter å ha blitt med 

i Lærings rik mat, besluttet å bruke dob-

belt så mye. Altså 5 kr/barn/måltid/dag.

Vi gjennomgår økonomien med ansatte 

og ledelsen på AKS for å synliggjøre hva 

de bruker matpengene sine på, og for å 

få innsyn i hva menyen i realiteten består 

av for å kunne sammenholde dette med 

kostholdsrådene.

Dette gjøres ved en grundig gjennom-

gang av alle innkjøp gjort i to utvalgte 

måneder. Vi måler spesifikt på de fem 

anbefalingspunkter og gjentar dette i 

intervensjonsperioden og igjen 4-6 måne-

der etter avsluttet intervensjon. På denne 

måten følger vi opp og viser til konkrete 

endringer i innkjøp. Vi følger opp for å sik-

re at AKS klarer å beholde de nye rutinene 

og for å sikre at AKS jobber videre for 

målet om langsiktige endringer.
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En gjennomgang av kvitteringer viser for 

eksempel at en aktivitetsskole bespiser 

300 elever og brukte kr. 5521 på pølser og 

ketchup i en utvalgt måned. Hvis skolen 

har 2,5 kr/elev/måltid tilsvarer beløpet en 

tredjedel av det månedlige matbudsjettet.

En aktivitetsskole har laget menyen 

sammen med helsesøster. I september 

kjøpte de likevel for ca. kr 13.000 kake-

miks og saft. Dette utgjør nesten hele 

månedsbudsjettet på 15.300 kr.

Vi utfordrer aktivitetsskolene til å 

prioritere de få midlene de har på grønne-

re og sunnere måltider.  

Våre menyer tar utgangspunkt i en por-

sjonspris på 5 kr i snitt. Vi mener ikke at 

man for en porsjonspris på 2,5 kr kan lage 

mat av ordentlig råvare- og næringsmes-

sigkvalitet. For mellom 5-7 kr vil maten 

kunne leve opp til anbefalingene gitt for 

mat og måltider på SFO. Premisset er at 

et måltid på AKS tilsvarer 15% av dagsinn-

taket for et barn mellom 6 og 9 år.

I andre kommuner i Norge er det vanlig 

med et matbudsjett på 10 kr/barn/måltid/

dag. Likevel oppleves beløpet ofte som 

for lavt til å kunne lage sunne måltider. Jfr. 

Programmet Forbrukerinspektørene på 

NRK. 24.oktober 2018. 

Dette peker igjen på nødvendigheten av 

kompetanseheving.

Kompetansen hos de ansatte 
Grunnelementet i prosjektet er å øke 

kunnskapen hos de ansatte som jobber 

med maten på AKS.  Fordi vi vet at økt 

kunnskap er veien frem når vi skal for-

bedre maten både smaks-, kvalitets- og 

næringsmessig, og samtidig holde oss 

innenfor den økonomiske rammen som 

er satt. 

Vi har tre veier til økt kunnskap om 

maten på AKS:

• Vi synliggjør sammenhengen mellom 

økonomi, meny og kostråd.

• Vi holder matlagingskurs for både 

ansatte og elever på AKS. 

• Vi er med på AKS-kjøkkenet 

 10 ganger i intervensjonsperioden.

Sammenhengen mellom økonomi, meny 

og kostråd synliggjøres via den grundige 

gjennomgangen av alle kvitteringer for 

to måneder. Dette ser vi bidrar til økt 

bevissthet rundt valget av matvarer.

Vi kurser alle elevene på enten 3. eller 

4. trinn. De får introduksjonskurset 

«Matnyttig matematikk»  på Geitmyra 

matkultursenter sammen med to ansatte 

fra AKS. Derutover tilbyr vi de ansatte to 

forskjellige kurs: «Lærings- og næringsrik 

mat på AKS» og bonuskurset «Stjerne-

dryss på AKS-maten».

Intervensjonsperioden er på minimum 

10 uker. Geitmyra er med på AKS-kjøkke-
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net og tilbereder 10 «Geitmyra -måltider» 

sammen med den kjøkkenansvarlige 

og barnegrupper på 6 elever. På denne 

måten ønsker vi å lære opp de ansatte til 

å kunne lage enkle retter fra bunnen av. 

Samtidig jobber vi for at de skal forstå 

undervisningsverdien av å bruke ferske 

grønnsaker og ren fisk og at matlagingen 

kan være en læringsrik stund for elevene 

og dermed mer enn bare produksjon av 

mat.

Stjernedryss på AKS-maten 
Våren 2018 var det Norges beste italien-

ske kokk, Dag Tjersland som kastet glans 

over AKS-maten. Kurset var et inspira-

sjonskurs og en anerkjennelse av jobben 

de matansvarlige gjør hver dag for å 

bedre maten på AKS. På kurset laget 

vi blant annet tomatisert couscous og 

polentapanert sei som etterpå er blitt en 

suksess ute på AKS.

Vi har avtalt med kokken Ole Martin 

Alfsen, kjent fra blant annet TV-program-

met «4-stjerners middag» at han er kurs-

holder på bonus kurset for ansatte 

fra Grünerløkka, Lilleborg, Ila, Sinsen, 

Ullevålsveien 3. April 2019.
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Utstyr og kjøkkenfasiliteter
Mange aktivitetsskoler har vanlige hus-

holdningskomfyrer, noen har bare en, 

noen har fler. De fleste har ikke kniver 

egnet for verken barnehender eller rot-

grønnsaker. 

Fordi utstyret har mye å si for at mat-

lagingen skal gå som en lek får hver AKS 

en liten utstyrspakke av Geitmyra. 

Den inneholder:

• 6 skjærefjøler

• 6 barnekniver fra Masahiro

• 2 kryddermortere

Vi oppfordrer AKS til å kjøpe stavmikser, 

vannkoker eller annet utstyr som kan lette 

matlagingen. Vi gir også råd og veiledning 

om oppbevarings-, hygiene- og renholds-

rutiner.  

Tidsbruken
Når elevene gjennom Læringsrik mat får 

delta i matlagingen og servere til alle på 

AKS, brukes personalressursene effektivt 

på både matlaging og elevaktivitet.

Vi har erfart at det tar nesten like lang 

tid å koke opp vann og røre ut pulver til 

30 liter tomatsuppe som det tar å lage 

den fra bunnen av sammen med en liten 

barnegruppe - hvis premissen 

er en gammel husholdningskomfyr.

Alle barn har rett til gode 
matopplevelser – også på 
AKS/SFO!
Vi introduserer blant annet følgende 

retter:

• Tomatsuppe laget fra bunnen

• Vårgrønn ertesuppe med knekkebrød

• Hjemmelaget müsli

• Ovnsbakte rotgrønnsaker med 

 selvrørt majones

• Polentapanert sei med couscous

• Ovnsbakt sei med tomatsaus og 

 rispilaff.

• Linsesuppe med kokos og ingefær

• Minestrone

Vi jobber kontinuerlig med å justere rette-

ne så de passer til hver enkelt aktivitets-

skole både i forhold til elevantall, kjøkken-

fasiliteter og det matfaglige nivået blant 

de matansvarlige. I tillegg jobber vi med 

å justere oppskriftene slik at så mange 

barn som mulig liker dem og de blir så 

næringsmessig optimale som mulig.   

Halvveis i intervensjonsperioden har vi 

møte med skoleledelsen, AKS-leder og 

kjøkkenansvarlig hvor vi også diskuterer 

de andre rettene AKS serverer. Her veile-

der vi i forhold til en helhetlig meny som 

følger retningslinjene for mat og måltider 

på SFO. 

«Nå som vi har barna på  kjøkkenet 3 ganger i uken 
bruker vi flere personaltimer på kjøkkenet. Men på 
denne måten blir det lønnsomt og meningsfullt» 
AKS-LEDER, BOLTELØKKA AKS
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Vi ansatte i våren 2018 en evaluerings-

ansvarlig med master i klinisk ernærings-

fysiologi. Hun har utviklet en modell 

for prosessevaluering av prosjektet. 

Modellen fungerer som et verktøy for 

løpende å forbedre våre tiltak ute på 

aktivitetsskolene. 

Prosessen - Vi har fokus på løpende 

optimalisering av: 

• Møter med skole og AKS-ledelsen ved 

hjelp av loggføring og referat.

• Kursene på Geitmyra ved hjelp av 

evaluering fra både deltakere og 

kursholdere via loggføring. 

• Intervensjonsperioden, ved hjelp av 

loggskriving både for kjøkkenansatte 

og Geitmyra.

Ut i fra disse erfaringene har vi 

utviklet en veiledningtil AKS/SFO 

om implementering av nærings- og 

læringsrik mat.

Dokumentasjon av utviklingen – 

fokus på resultater

Som allerede nevnt innhenter vi 

kvitteringer på matinnkjøp før, under 

og etter intervensjonen slik at vi kan 

dokumentere hva slags mat de har 

servert og hvilke endringer de har fått til 

med hjelp fra Geitmyra.  

Evaluering som verktøy
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312 barn 
har vært på kurs på Geitmyra

432 elever 
har laget mat til alle 

medelever på AKS

16 ansatte 
har deltatt på kurs på Geitmyra

952 elever 
har spist Geitmyra-retter på AKS

100 Geitmyraretter 
er tilberedt i intervensjonsukene

5 MATfester 
er blitt gjennomført
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Hva fører det til?
Etter at barn og ansatte har vært på kurs, hatt 10 ukers intervensjon på kjøkkenet og 

MATfest for barn og foreldre, opplever vi at det skjer positive endringer.

Geitmyra hever grønnsaks-
inntaket på AKS  
AKS-menyen over inneholder i snitt ca. 24 

gram grønnsaker/barn/dag. En Geitmyra 

rett inneholder i snitt 70 gram grønn-

saker/barn/dag, varierende mellom 123 

gram som det høyeste og 46 gram som 

det laveste pr. porsjon. Tomatsuppe fra 

pose er en standard rett på de aller fleste 

aktivitetsskoler, den inneholder 6,5 gram 

grønnsaker pr. porsjon. Geitmyra sin 

tomatsuppe, laget fra bunnen, inneholder 

123 gram grønnsaker per porsjon.

 

Ingredienser «Pose-tomatsuppe»: 

Tomat, stivelse, hvetemel, sukker, salt, 

melk, rapsolje, aroma, løk, gjærekstrakt, 

fargestoff (paprikaekstrakt).

Ingredienser «Geitmyra tomatsuppe» 

til 30 liter: 

Olje til steking

2 hele hvitløk

15 stk. løk

3 kg gulrøtter

1 kg poteter

2 stk. Stangselleri

1 kg røde linser

7,5 liter tomat på boks

12 ss tomatpuré 

8 ss oregano 

12 liter grønnsaksbuljong 

2 kg makaroni 

Når vi øker mengden med råvarer på 

kjøkkenet økes også muligheten for å 

lære barna om råvarer, matopprinnelse, 

sesong og bærekraft. 

Grønnsaker

120 kg

100 kg

80 kg

60 kg

40 kg

20 kg

0 kg

Bolteløkka
200 elever

Vekten på grønnsaker er «spiselig vekt»

FØR
FØR

FØR
FØR

ETTER

3 MND
ETTER

8 MND
ETTER

Møllergata
132 elever

Grünerløkka
300 elever

Lilleborg
200 elever

UNDER

UNDER

UNDER UNDER
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Geitmyra hever fiskeinntaket på AKS
   
Fiskepålegg som makrell og kaviar på 

tube er en vanlig del av påleggssorti-

mentet på AKS. Om de i tillegg serverer 

et varmt fiskemåltid i uken ligger de 

fleste aktivitetsskolene vi har vært på 

akkurat på det laveste siktet i 

anbefalingene, i forhold til å gi barna et 

bra tilbud om fisk. Vi jobber derfor med 

å inspirere de ansatte til å skape varia-

sjon rundt de varme fiskemåltidene og 

har fokus på retter med ren fisk i stedet 

for ferdigproduserte fiskeprodukter som 

fiskepudding, fiskekaker og –pinner.

En vanlig fiskerett på AKS er to fiske-

pinner med pasta eller potetstappe. 

To fiskepinner inneholder ca. 30 gram 

fisk + 20 gram stivelse. 

Geitmyra serverer for eksempel sei med 

tomatsaus og rispilaff her inneholder én 

porsjon ca. 42 gram ren fisk.

Etter at barn og ansatte har vært på kurs, 

hatt 10 ukers intervensjon på kjøkkenet 

og MATfest for barn og foreldre, opplever 

vi at det skjer positive endringer. 

Gjennom å få praktisk øvelse og sammen 

vise hva som er mulig bidrar prosjektet 

til en kulturendring og en adferdsendring 

rundt maten og måltidene på AKS.

«Mange foreldre forteller at barna deres har laget retter 
hjemme som de har lært å lage på AKS»
KJØKKENANSVARLIG MØLLERGATA AKS

Fisk

30 kg

25 kg

20 kg

15 kg

10 kg

5 kg

0 kg

FØR

FØR

FØR

FØR

ETTER
UNDER

UNDER

UNDER

UNDER

Bolteløkka
200 elever

Møllergata
132 elever

Grünerløkka
300 elever

Lilleborg
200 elever

3 MND
ETTER

8 MND
ETTER



Her følger en oversikt over hvilke 

aktivitetsskoler vi har vært på, er på og 

skal ut på i prosjektperioden. 

Skolene som har vært med så langt 

er blitt invitert til å delta i prosjektet 

ut i fra blant annet anbefalinger fra 

Utdanningsetaten. Aktivitetsskolene 

har måttet beskrive sine utfordringer 

med mat og måltider og sin motivasjon 

for å delta i prosjektet. Deretter har vi 

valgt ut prosjektskolene. Geografisk 

plassering har også hatt en betydning da 

vi i dette første året, for å kunne prøve 

ut modellen har trengt kort og enkel 

reisevei til skolene.

Aktivitetsskoler med 
Læringsrik mat på menyen
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September – desember 2017 
På Tveita gjennomførte vi forprosjektet 

og utviklet den første modellen for Læ-

ringsrik mat. Her gjennomførte Geitmyra 

intensiv matlagingsopplæring av ansatte 

med barnegrupper på opp til 15 barn, to 

ganger ukentlig i 10 uker. Barn fra alle fire 

trinn var med i matgruppene. 

Tveita kjøpte stort sett ingen ferske 

grønnsaker før prosjektstart. I interven-

sjonsperioden økte vi grønnsaksinnkjøpet 

til 50 kg i måneden.

Vi holdt MATfest for barn og foreldre i 

forbindelse med AKS sin høstutstilling. 

Her fikk alle på fjerde trinn overrakt 

diplom. Det var stor foreldredeltakelse 

og besøk fra både lokalpresse og Dagens 

Næringsliv som begge publiserte artikler 

i etterkant. 

På Tveita har de fortsatt å ha med elevene 

i matlagingen til alle på AKS i aktiviteten 

Juniorkokk på AKS. Her lages maten i 

større omfang enn tidligere fra bunnen av.

Tveita var pilotskole før vi satte i gang 

evalueringen og derfor har vi ingen doku-

mentasjon på utviklingen av innkjøp og 

menyer herfra.

Tveita 
aktivitetsskole 

• 120 barn på AKS. 

 Alle spiser. 

• 4 vanlige husholdnings-

komfyrer med ovn.

• 2 matansvarlige 

 baseledere, forskjellige 

assistenter. Baseleder 

bestiller varer.  Daglige 

innkjøp gjøres av de 

 som har tid.
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Nytt på AKS:
Alle 120 barn har vært med

 å lage mat til alle

Fortsatt matlaging til alle i 

aktiviteten Juniorkokk

Fra 0 - 50 kg grønnsaker på 10 uker



Januar – juni 2018 
I intervensjonsperioden jobbet Møllergata med 

elevgrupper på 12 barn, 3 dager i uken. Samme 

elevgruppe 2 uker i strekk. 

Dag 1: 

Handle med halvdelen av gruppen, andre 

halvdel uken etter. 

Dag 2: 

Hele gruppen kuttet og forberedte råvarerene. 

Dag 3: 

Hele gruppen tilberedte, serverte, vasket opp 

og ryddet. 

Ledelsen var meget engasjert, hvilket bidro 

til en positiv og endringsvillig stemning blant 

både ansatte og barn. Elevene jobbet iherdig og 

velvillig. Matansvarlig hadde mye kunnskap om 

mat fra før og trengte ikke så mye annet enn 

inspirasjon og oppbakking.

Møllergata 
aktivitetsskole  

• 132 barn på AKS. 

 Stort sett alle spiser. 

• 5 vanlige husholdnings-

komfyrer med ovn til 

rådighet. 

• Geitmyra kurset 

 3. og 4. Trinn. 

 Totalt 56 barn og 4 ansatte. 

• Geitmyra gjennomførte 

10 uker med 

intervensjonsdager med 

elevgrupper à  12 barn 

 på kjøkkenet. 

• 1 matansvarlig med 

forskjellige assistenter. 

 AKS-leder bestiller varer.
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Nytt på AKS:

Nå lager 4. trinn mat til 3. og 

4. trinn, to ganger i uken 

i samarbeide med faget 

mat og helse

Nå har de roligere måltider

Nå har de en variert meny

Nå har de en ansatt i 50% 

på kjøkkenet



MATfesten for barn og foreldre ble feiret i 

skolegården 19. april 2018 med utdeling av 

diplom og smaksprøver på vårgrønn erte-

suppe, knekkebrød og selvristet smør til alle 

foreldre og søsken. Aktivitetsskolen meldte 

at de aldri hadde hatt så stort foreldreopp-

møte før.

På oppfølgingsbesøket i februar fikk vi vite 

at de fortsatt har 4. trinn med i matlagin-

gen to ganger i uken. Nå lager de mat til 

3. og 4. trinn. På denne måten får elevene 

på fjerde trinn mulighet til å utvide mat- og 

helse til AKS- tiden og ikke minst tilføyes en 

nyttedimensjon hvor maten de tilbereder 

skal spises av mange på AKS. De har jobbet 

aktivt med roen rundt måltidene og skapt 

begrepet «bordsjef», hvor en elev ved hvert 

bord har ansvar for utdeling av mat, orden 

og rydding. 

Møllergata 
aktivitetsskole  

I intervensjonsperioden økte vi grønnsaksinnkjøpet på 
AKS fra 18 kg til 40 kg i april og 30 kg i mai 2018.

REN FISK GROVE KORNPRODUKTER FINE KORNPRODUKTERFISKEPRODUKTER FRUKT/GRØNT BELGFRUKTER
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Før Under 3 mnd. etter 8 mnd. etter

70 kg

60 kg

50 kg

40 kg

30 kg

20 kg

10 kg

0 kg



«Hvorfor kan jeg ikke 
få være med å lage 
mat mer?»
SKUFFET GUTT ETTER Å HA VÆRT 
FIRE GANGER PÅ KJØKKENET I LØPET 
AV TO UKER
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«Jeg trodde jeg var allergisk mot grønn-
saker, men dette er kjempegodt!»
GUTT 3. TRINN, BOLTELØKKA AKS.

I intervensjonsperioden jobbet Bolteløkka med 

en elevgruppe på 6 barn, som var på kjøkkenet 2 

ganger i uken, 2 uker på rad. Hvert barn fikk dermed 

4 ganger på kjøkkenet. Det ble tilberedt forskjellige 

retter på de fire matøktene. 

MATfesten ble feiret i skolegården 26. April 2018, 

med diplomutdeling.

Etter avslutning av prosjektperioden har Bolteløkka 

økt elevdeltakelsen til 3 ganger i uken. De har 

ansatt en som har fått ansvaret for kjøkkenet og 

matlagingen. 

Under ser vi et diagram over utviklingen i 

innkjøp av fisk og grønnsaker, før under og etter 

intervensjonen. Det skal nevnes at vi har måtte 

tilpasse oppskriftene og porsjonsstørrelsene da vi i 

begynnelsen av intervensjonen lagde for mye mat.

Bolteløkka 
aktivitetsskole   

• 200 barn på AKS. 

 80-150 barn spiser 

 hver dag. 

• 2 vanlige husholdnings-

komfyrer med ovn. 

• Geitmyra kurset 3. trinn, 

 55 elever og 3 voksne 

• Geitmyra gjennomførte 

10 uker med 

intervensjonsdager med 

elevgrupper på kjøkkenet. 

• Matansvaret er fordelt 

 over 3-5 personer. 

 1 Baseleder bestiller varer.
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Nytt på AKS:

Nå lager elevgruppene 

mat 3 ganger i uken

Nå har AKS en fast person 

på kjøkkenet

Fisk og grønnsaker
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August 2018- januar 2019 
Vi satte i gang med «Geitmyra matlaging» 

sammen med elevgruppene to ganger i uken 

i ti uker. Maten ble i hovedtrekk tatt godt i 

mot av elevene. Lilleborg har en ryddig og 

brukbar spisesal med plass til to klasser om 

gangen. De får elevene inn en klasse om 

gangen på en rolig og hyggelig måte, hvor de 

kler av seg, vasker hender og setter seg på 

benker i garderoben og venter på å bli kalt 

inn. Dette gir matgruppen en fin mulighet til 

å fortelle om maten de skal servere så alle får 

hørt det.

Vi avsluttet intervensjonen med MAtfest for 

foreldre 7.desember 2018. Her fikk vi besøk 

Lilleborg 
aktivitetsskole  

• 200 barn på AKS. 

 Alle spiser. 

• Profesjonell komfyr, med 

plass til store kjeler. 

 Ovnen fungerer dårlig

• Vi kurset fjerde trinn, 

 56 elever og 4 voksne

• Gjennomførte 10 uker med 

elevgrupper på kjøkkenet. 

6 barn om gangen, 2 ganger 

på hver gruppe.

• 1 fast ansatt i 70% 

stilling som mat- og 

bestillingsansvarlig for 

skole-frokost og AKS mat. 
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Nytt på AKS:

Økt fokus på matsvinn



av Eldre-og folkehelseminister Åse 

Michaelsen som lagde knekkebrød, 

ristet smør og spiste sammen med 

elever fra 4. Klasse. Etterpå kom 

det mellom 100 og 200 foreldre til 

MATfesten. Vi serverte mellom 40 og 50 

liter linsesuppe, med kokosmelk, chili 

og ingefær. 

Vi har så langt kun data fra før og under 

intervensjonen.

I april 2018 før intervensjonen ble det kjøpt 
6 kg frukt og 7,2 kg grønsaker.

Under intervensjonen ble det kjøpt henholdsvis 101,1 kg 
grønnsaker i oktober og 68,3 kg grønnsaker i november.

Fiskeinnkjøpet steg fra 0 kg i april til 30 kg i oktober 
og 12 kg i november.
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«Spiser de ikke opp maten!? Da kaster de jo både 
maten og den jobben jeg har gjort, rett i søpla!»
JENTE 4. TRINN, LILLEBORG SKOLE



August 2018- januar 2019
Intervensjonsperioden avsluttes ved 

utgangen av januar 2019. 

Vi satte i gang med «Geitmyra-

matlaging» to ganger i uken i ti uker. 

Kursholder fra Geitmyra var til stede 

2 ganger hver annen uke for at 

introdusere nye retter og vise hvordan vi 

legger til rette for en læringsrik økt med 

elevene. Uken etter fikk kjøkkendamene 

prøve seg på de samme rettene, med 

de samme elevene. Vi ser stor effekt 

av å la kjøkkenansvarlige få prøve 

seg med matlaging og elever uten at 

Geitmyra er til stede hver gang. Dette 

øker eierskapet og gjør det lettere for 

dem å føle mestring eller kjenne på hvor 

utfordringene ligger. 

Grünerløkka  
aktivitetsskole  

• 300 barn på AKS. De fleste 

spiser hver dag. 

• 1 vanlig husholdnings-

komfyr med ovn. 

• Vi kurset fjerde trinn, 

 76 elever og 5 ansatte.

• Vi gjennomførte 12 uker 

med elevgrupper på 

kjøkkenet. 6 barn om 

gangen, 2 ganger på 

 hver gruppe.

• 1 matansvarlig og en 

fast kjøkkenassistent. 

Baseleder bestiller varer.
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Nytt på AKS:

Alle på 4. trinn får lage mat 

to ganger til innen 

sommerferien 2019



MATfesten for foreldre ble gjennomført 

18. januar 2019, med besøk av 

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner, 

byrådssekretær for skole og oppvekst 

Tarjei Helland, Ass Avdelingsdirektør 

i Utdanningsetaten avdeling for 

pedagogisk utvikling og kvalitet og 

en representant fra Helsedirektoratet, 

avdelingen for mat og måltider til barn 

og unge. Det var en folksom fest, med 

pressedekning både fra TV2, VG og 

Utdanningsnytt. 

Utover dagen var det matfest for 

foreldre som også var meget velbesøkt.

Vi har så langt kun data fra før og under 

intervensjonen.

I juni før intervensjonen ble det handlet 16 kg fiskeprodukter 
som makrell og kaviar på tube samt fiskeburgere.

Under intervensjonen i november ble det kjøpt 5 kg ren sei.

Grønnsaksmengden ble økt fra ingenting i mai og juni 
til 100 kg i november

Fruktmengden lå stabilt på 13-15 kg både før og 
under intervensjonen
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Januar 2019 - juni 2019 
Vi har avholdt de to første møte med rektor og AKS-leder og sett kjøkken-

fasilitetene. De har god plass til matlaging. Kursdatoer for de ansatte er satt og 

intervensjonen begynner i uke 10 2019.

3. trinn har vært på matnyttig matte kurs på Geitmyra og gleder seg til å få prøvd 

seg på kjøkkenet på Frio.

Januar 2019 - juni 2019 
Vi har avholdt første møte med rektor og AKS-leder og sett kjøkkenfasilitetene. 

Kjøkkenet er meget velutstyrt med profesjonell komfyr og konveksjonsovn. 

Kursdatoer er satt og intervensjonen begynner i mars 2019.

Sinsen har en klassisk AKS-meny med pulvertomatsuppe, havregrøt med sukker 

og kanel, knekkebrød med gul- og brunost, makrell og kaviar. Dertil har de en dag 

med «pakistansk ris» og pizza med ketchup og ost på fredager.

De serverer hverken grønsaker eller frukt i løpet av uken og de har ingen retter 

med fisk.

Ila aktivitetsskole   

Sinsen aktivitetsskole   

• 310 barn på AKS. De fleste spiser hver dag. 

• 2 vanlig husholdningskomfyr med ovn. 

• Vi har kurset tredje trinn, «Matnyttig matte» for 69 elever og 

 8 ansatte.

• 2 matansvarlige hver i 60% stilling. AKS-leder bestiller varer.
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Januar 2019 - juni 2019 
Den første kontakt er etablert og dato for første møte med rektor og AKS-leder er satt 

i januar 2019. Skolen er en spesialskole med 52 elever fra 5.-10. klasse. De ønsker å 

starte en kantine og skal åpne AKS for alle klassetrinn, til høsten 2019. Her ønsker de 

seg et sundt mattilbud med høy grad av elevdeltakelse i tilberedningen.

Etter planen gjennomføres kurs og intervensjon på ytterligere 6 aktivitetsskoler i Oslo 

i denne perioden. 

Jeriko og Halse aktivitetsskoler har allerede søkt og fått tilsagn om å være med i 

prosjektet fra høsten 2019.

Ullevålsveien skole/
aktivitetsskole   

August 2019 - desember 2020
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Matsvinn og bærekraft
Når vi snakker med barna om maten, 

hvor den kommer fra og hvordan den 

dyrkes eller produseres, da kommer vi 

ikke utenom å snakke om bærekraft, 

økologi, matsvinn og avfallssortering. 

Som et ekstra tiltak inn i prosjektet 

søkte vi derfor midler hos Bymiljøetaten 

i Oslo Kommune for å kunne øke fokus 

på matsvinn og bærekraft. Etter planen 

skal vi sette i gang med ekstra kurs 

i veiing av matsvinn på AKS i begyn-

nelsen av 2019. Miljøfyrtårnsertifiserte 

skoler i Oslo skal kunne dokumentere 

en reduksjon i matavfallet med 20 % 

innen utgangen av 2020. Dette tiltaket 

mener vi kan skape gode synergier inn 

i Læringsrik mat og gir os mulighet til å 

være enda mer tilstede ute på skolene. 

Ved å veie matavfallet og snakke om 

reduksjon av matsvinn bidrar vi til en 

meningsfull og læringsrik avrunding på 

måltidene på AKS. 

Vi har som målsetting å øke andelen av 

økologiske råvarer på AKS, og informa-

sjon om sesong og råvaretyper 

inngår som en del av kurs og menyplan-

legging.
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Arrangementer/presse

19. februar 2019 kom artikelen «Politikerne 

har fått smaken for skolemat» i Utdannings-

nytt, et blad for alle som er engasjert i 

utdanning, oppvekst, utdanningspolitikk og 

pedagogikk. 

18. januar 2019 ble det vist innslag fra 

Grüner løkka aktivitetsskole på TV2 nyhetene

21. januar 2019 delte Kunnskapsdepartemen-

tet deres egen film om kunnskaps ministerens 

besøk på Grüner løkka AKS, på Facebook.

14. desember 2018 var det forsidesak i 

Dagsavisen «Brukte halve budsjettet på kake 

og saft»

6. desember 2018 ble prosjektleder Anna 

Frøslev Werenskiold intervjuet på Tv2 mor-

gennyhetene om maten på SFO og hvilke 

krav vi har til Folkehelseministeren. Klippet 

ble vist mange tusen ganger.

https://www.facebook.com/Geitmyra/

posts/2197720320260268

Vi har jevnlig lagt «stories» opp på Instagram 

med små filmklipp fra aktivitetene på AKS, 

altid mer enn 500 «likes» på disse. 

I november 2018 skrev daglig leder Eivind 

Løvdal en kronikk i Nasjonen: https://www.

nationen.no/debatt/norge-kan-ikke-bli-en-

matnasjon-uten-a-satse-pa-barna/ 

I september 2018 var Andreas Viestad, faglig 

ansvarlig og grunnlegger av Geitmyra matkul-

tursenter for barn, på Nyhetsmorgen i for-

bindelse med utgivelsen av Forbrukerrådets 

rapport «Næring til liv, lek og læring» hvor 

det kommer frem at maten på SFO generelt 

ikke følger kostholdsrådene og at mange 

foreldre er meget utilfredse med mattilbudet. 

https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPU-

B32017718/05-09-2018#t=1h36m20.08s 

Da vi hadde MATfest på Tveita i oktober 

2017, var det etterfølgende en artikkel i 

Goruddalen avis. https://groruddalen.no/

kultur/sunnere-matservering-pa-aktivitets-

skolen/19.23582

Og Dagens Næringsliv lagde en flott artikkel 

om skolemat med små filmete intervju av 

barna. https://www.dn.no/smak/mat/os-

lo-kommune/geitmyra/ernaring/-pa-25-uker-

har-vi-spist-50-kilo-gronnsaker-det-startet-

pa-null/2-1-206572

En av målsettingene våre i søknaden er å: 

Kommunisere aktivt til presse og politikere for å vise at vi er foregangsmodeller 
for noe som kan og bør bli en nasjonal satsning, der vi kan bygge en ny mat- og 
måltidskultur i aktivitets- og skolefritidsordninger over hele landet.  
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Her sees en oversikt over hvordan midlene har blitt brukt så langt.  

Fem aktivitetsskoler fra september 2017 til desember 2018.

Alle beløp er inklusive sosiale kostnader.

Økonomi

TILTAK ANTALL            TOTAL

Prosjektledelse og presse 90 Dagsverk 290.000

Tveita AKS pilotskole 60 Dagsverk 195.000

Kurs på Geitmyra for 4 AKS

20 kurs + 

koordinering, 

forberedelse og 

råvarer

170.000

Matfester 4 fester 80.000

Utstyrspakker 5 pakker 24.500

Intervensjon på kjøkkenene 

på 4 AKS

61 dagsverk inkl.

koordinering og 

forberedelse

200.000

Menyutvikling 50 dagsverk 162.500

Evaluering og 

modellutvikling
1 honorar a 80.000 80.000

Oppfølgning på evaluering 15 dagsverk 48.750

TOTALT 1.250.750
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