DETTE MENER PARTIENE...

om skolemat

Ja til gratis skolemat
Tenk om alle barn fikk et gratis sunt og
næringsrikt måltid hver dag på skolen.
Hvor mye læring greier du å ta til deg etter en lunsj på
rosinboller eller kjeks? Eller ikke noe lunsj i det hele tatt?
• Kun 59 prosent av våre 8. klassinger spiser lunsj
hver dag, viser kostholdsundersøkelsen Ungkost3.
Det betyr at mange elever går gjennom skoledagen uten
mat. Fraværet av et næringsrikt måltid gjennom skoledagen
går ut over evnen til å ta til seg læring.
• På skoler der det er innført skolemat, viser erfaringer
at elevene er roligere, har færre konflikter, det er
mindre mobbing og bedre integrering.
Et felles måltid skaper trivsel for elevene. Den daglige
samtalen rundt bordet med venner og lærere gir trygghet
og tilhørighet.
• Stadig flere av våre skoler tilbyr et felles måltid til
sine elever. Det gjør de fordi de ser at riktig ernæring
er viktig for læringsmiljøet.
De fleste skoler har en abonnementsordning. Kun kommunene
Bykle i Aust-Agder, Vinje i Telemark og Lyngen i Troms
serverer gratis skolemat.

Skal elevene ha det bra på skolen og være i stand til
å lære, må de få nok mat og sunn mat. Det får de ikke
i Norge i dag. Titusenvis av barn kommer allerede på
barneskolen uten matpakke og skolene har ikke mat
tilgjengelig. Da må fellesskapet ta ansvar og finne gode
ordninger for skolemat.
Et gratis, sunt og næringsrikt skolemåltid til alle elever i
grunnskolen må bli den neste store velferdsreformen i Norge.
Norges Bygdekvinnelag

SV

SP

Ja til gratis skolemat. Partiet
ønsker å starte med brødmat
og frukt for elevene i ungdomsskolen med en kostnad på 700
millioner kroner. SV har som mål
at skolemat etterhvert skal tilbys
alle elever i grunnskolen.

Vil gjeninnføre skolefruktordningen.
Partiet vil også innføre et sunt
skolemåltid for elever i grunnskolen som utformes i samarbeid
mellom hjem, skole og kommune.
Det skal kunne kreves egenandel.

AP

Rødt

Vil gjeninnføre skolefrukt i
ungdomsskolen. Tilby alle barn
et enkelt skolemåltid hver dag
gjennom et spleiselag mellom
staten, kommuner og foreldre.

Ønsker at alle barn skal få et
sunt og næringsrikt måltid i løpet
av skoledagen.

MDG

H

Vil tilby sunn mat i offentlige
kantiner i tråd med kostholdsråd
fra helsemyndighetene i sitt partiprogram for 2017 til 2021.

Vil ha bedre tilrettelegging for
sunne måltidsvaner i skolen og
bidra til å spre gode erfaringer
med måltider og kosthold i skoler
og kommuner.

V
Vil styrke forskning på folkehelsearbeid. Mens fysisk folkehelsearbeid
handler om å bedre kostholdet
og stimulere til mer aktivitet i
befolkningen, handler psykisk
folkehelsearbeid om å forebygge
ensomhet, mobbing, frafall i
skolen og sosial ulikhet.

FRP
Omtaler ikke skolemat i sitt
partiprogram.

KRF
Omtaler ikke skolemat i sitt
partiprogram.

