
 

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: B44 

Arkivsaksnr: 2012/2611-1 

Saksbehandler:  Margunn Strendo Andersen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og kulturutvalget  21.03.2013 

 

Matordning i barnehagen 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

 

På bakgrunn av ernæringseksperters og Helsedirektoratets anbefalninger og retningslinjer for 

mat og måltider i barnehagen synes det som at måltidene som blir servert i barnehagen er 

fullverdige nok. Tana kommune vil derfor ikke gå inn for at det skal serveres varm mat tre dager 

i uken. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Tana kommunestyre drøftet på møte 18.12 2012 i sak 95/2012 Budsjett 2013 og økonomiplan 

2013/2016 matordning i barnehagen. 

 

I forbindelse med revidering av vedtektene for de kommunale barnehagene i Tana kom det i 

høringsrunden en uttalelse fra foreldrerådet i Tana bru barnehage, hvor de foreslo et nytt punkt i 

vedtektene:   

 

”Matservering 

Barna skal ha varm mat minst 3 ganger i uken. Kjøkkenassistent i 70% skal ansettes.” 

 

På bakgrunn av dette har administrasjonen utredet muligheten for å kunne tilby varm mat i 

barnehagene tre dager i uken. Tana bru barnehage er brukt som eksempel. 

 

I dag fungerer matordningen slik at det blir servert to måltider pr dag. Ca kl 10.00 serveres det 

lunsj som består av brødmat med pålegg og lettmelk til drikke. Kl 14.00 er det et lettere måltid 

med knekkebrød og frukt + melk. De aller minste barna får grøt og middagsglass ved behov, 

ellers brødmat. Brød kjøpes fra Helsesenterets kjøkken. De barna som kommer tidlig på 



morgenen og ikke har hatt tid til å spise frokost hjemme, har med en frokostmatpakke 

hjemmefra, som de spiser når de kommer til barnehagen. 

Barnehagen har ingen faste dager med varm mat i uka, men det serveres likevel i mange ulike  

sammenhenger og tilstelninger, og  på forskjellige turer (ulik bålmat).  I tillegg lages det gjerne 

grøt eller pannekaker dersom det er mye melk til overs, så i løpet av et barnehageår kan man 

anta at det i snitt serveres varm mat ca en gang pr uke. For dette betaler foresatte kr 210,- pr 

mnd for barn i hel plass. 

 

Slik ordningen er i dag, er det barnehagens personale, dvs  pedagoger, fagarbeidere og 

assistenter, som foretar innkjøp, tilbereder maten og vasker/rydder etter måltidene.  

 

Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold, da flere 

av barna har en oppholdstid på nærmere 9 timer pr dag. Hjemmet har det grunnleggende 

ansvaret for barnas kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen 

stor innflytelse på barnas matvaner, kosthold og helse.  

 

I følge barnehageloven skal barnehagen legge opp virksomheten slik at den fremmer barnas 

helse. I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det at barnehagen skal bidra til at 

barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, 

aktivitet og hvile. 

 

Sosial – og helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for mat og måltider i barnehagen der 

det blant annet anbefales at det tilrettelegges for minimum to faste måltider hver dag som er 

variert og av ernæringsmessig god kvalitet. Maten kan være kald eller varm. For å være 

ernæringsmessig fullverdig bør måltidene settes sammen av mat fra følgende tre grupper: 

 

1. Grovt brød, grove kornprodukter, poteter, ris etc. 

2. Grønnsaker og frukt/bær 

3. Fisk, kjøtt, ost, egg etc. 

 

Overvekt er et økende problem, også blant barn. De fleste barn behøver likevel ikke spise 

mindre, men bedre. Mange barns matvaner øker ikke bare risikoen for overvekt, men også 

risikoen for å utvikle diabetes og hjerte- kar sykdommer senere i livet. Da vi vet at vaner 

etableres tidlig, vil sunn og variert mat og godt tilrettelagte måltider i barnehagen bidra til å 

legge grunnlaget for gode kostvaner senere i livet. 

 

Ved å følge Retningslinjene for mat og måltider i barnehagen vil barnehagen bidra til at barn får 

et kosthold som er i tråd med offisielle anbefalinger, og som gir det beste utgangspunktet for 

god helse, uvikling og læring. 

 

Barnehager som har en foreldrebetaling lik maksimalprisen, kan i tillegg kreve betaling for 

måltider som serveres i barnehagen. 

Satsene for kostpenger avgjøres etter møte i Foreldrerådet i den enkelte barnehage og beregnes 

etter plasstørrelse. Kostpengene skal dekke barnehagens faktiske utgifter til måltidene. Dersom 

det er ansatt kjøkkenhjelp kan utgiftene til lønn til denne tas med i beregningene av barnehagens 

faktiske utgifter til måltidene. Kostpengeberegningen kan kun relatere seg til 

kjøkkenassistentens direkte arbeid med måltidet i barnehagen. Jfr Lov om barnehager. 

 

For 2013 er det budsjettert med kr 114.000  i kostpenger i Tana bru barnehage. 

 

For at det skal kunne la seg gjennomføre å servere varm mat i barnehagen 3 dager i uken, er det 

helt nødvendig å ansette en egen kjøkkenassistent. Dersom maten skal lages av barnehagens 



ordinære bemanning, blir det fort å ty til enkle, raske løsninger i form av posesupper og annen 

halvfabrikkert mat, og da blir intensjonen om å servere barna sunn og variert kost borte. 

Dessuten vil dette arbeidet ta mye tid som egentlig skulle vært brukt med barna. 

Dersom man tar utgangspunkt i at det ansettes en kjøkkenassistent i 70% stilling, vil dette  

tilsvare en arbeidsdag på ca 5 ½ time, tre dager i uken. Kjøkkenassistentens arbeidsoppgaver vil 

da hovedsakelig være planlegging av ukens meny, foreta innkjøp, tilberede maten og 

rydde/vaske i hht rutinebeskrivelsene for IK-mat. 

 

Lønn for kjøkkenassistent i 70 % stilling, beregnet ut fra en årslønn på kr 338.300 vil med 

sosiale utgifter utgjøre kr 24.000 pr mnd. Dette vil utgjøre kr 520 pr måned pr barn i hel plass. I 

tillegg vil det komme utgifter til mat på minst kr 210,- pr mnd. Foreldrene må da til sammen 

betale minst kr 730 pr måned i kostpenger for hvert barn med hel plass. 

 

 

Et annet alternativ kan være å kjøpe varm mat 3 dager i uken fra kjøkkenet på helsesenteret. 

Der opplyser de at mat derfra vil koste kr 30,- pr barn pr lunsj. I tillegg kommer lønnsutgifter 

beregnet ut fra 17 % stilling, som vil utgjøre kr 5100 i måneden. Kostpenger pr måned pr barn i 

hel plass vil etter dette bli på rundt kr 690, litt lavere enn ved å ansette en egen kjøkkenhjelp i 

barnehagen. 

 

På kjøkkenet ved helsesenteret sier de at det likevel er flere usikre momenter som har betydning 

for prisen, blant annet tidspunktet for når lunsjen skal serveres, størrelsen på porsjonene eller om 

det er barn med spesielle dietter. 

 

Vurdering 

 

Det er ikke kommet fram hva som konkret er bakgrunnen for foreldrenes ønske om at det skal 

serveres varm mat tre dager i uken i barnehagene.  

 

Dersom det er ønske om at barna skal få et mest mulig variert kosthold, kan det henvises til 

ernæringsfysiolog Marianne E Mathiassen, som mener at for å gjøre det beste ut av et kosthold 

basert på begrensede økonomiske rammer bør man ta utgangspunkt i brødmåltidet og sørge for 

at det blir mest mulig variert med ulike påleggssorter som kjøtt, fisk, ost og rikelig mengder 

oppskårne grønnsaker og frukt. Hun mener ikke det er noe problem med to brødmåltider med 

variert pålegg og sunn drikke. 

 

Helsedirektoratet la i februar 2012 fram en rapport – ”Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet 

helsevern i barnehagen”. Rapporten oppsummerer resultatene fra en landsdekkende kartlegging i 

private og offentlige barnehager som omfatter blant annet mat- og drikketilbudet og 

organisering av måltidene i barnehagene. 

Målet med undersøkelsen var å få mer kunnskap om det daglige mat- og måltidstilbudet, og hva 

som serveres ved markeringer og feiringer. 

Kartleggingen viser at det daglige tilbudet av mat og måltider i landets barnehager på mange 

måter er innenfor myndighetenes anbefalinger. 

I 2005 ble det gjennomført en lignende undersøkelse, og det ble den gang påpekt at det var for 

lite tilbud av grønnsaker og grove brødvarer i barnehagene. Bruken av helmelk, samt tilbudet av 

fet og sukkerrik mat og drikke ved feiringer og markeringer var også for høyt. 2011- 

undersøkelsen viser en klar forbedring innenfor alle disse områdene, og forskerne var mest 

fornøyde med at barna nå blir tilbudt mer grønnsaker og grovt brød. Likevel anses 

grønnsakstilbudet i barnehagene fortsatt som den store utfordringen, da det viser seg at høyt 

inntak av grønnsaker har en helsemessig gevinst. 



 

Varm mat serveres i en del barnehager minst en gang pr uke. Det som da brukes mest er 

kjøttprodukter som pølser og kjøttdeig, både fordi dette er mat som barna liker, og at det er 

enkelt å tilberede. Dette er imidlertid mat med høyt fettinnhold. Dersom det skal serveres varm 

mat i barnehagen, bør det være sunn mat, det vil si produkter av rent kjøtt, fisk og 

kylling/kalkun, som helsedirektoratet anbefaler. 

 

I forbindelse med folkehelsearbeidet i kommunen er barn i alderen 0-9 år tatt med som en av 

målgruppene for arbeidet med fysisk aktivitet og et sunnere kosthold. I den forbindelse er det 

blant annet tenkt å gjennomføre kostholdskurs for foreldre og ansatte i barnehagene. Fokuset her 

vil være hvordan man kan lage sunn, god og lettvint hverdagsmat, og at dette ikke trenger å ta 

lang tid eller være avansert å lage. 

 

Allergier og ulike former for matintoleranse hos mange barn gjør at det blir ekstra krevende å 

planlegge og tilberede varm mat i barnehagen. Det samme gjelder barn fra ulike kulturer og 

religioner som har strenge regler for hva man kan spise og ikke spise.  

 

 


