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1. Forord  

Det vi spiser og drikker påvirker helsen vår. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk 

aktivitet er bra både for kropp og velvære. Med riktig hverdagskost kan vi også forebygge 

sykdom. Ofte kan det å ta små grep i hverdagen ha stor betydning for helsen. Helsedirektoratet 

anbefaler et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og 

begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.   

Måltidene har også en viktig miljøskapende verdi, og har betydning for blant annet helse, trivsel 

og læring. 

 

Stavanger kommune vil at foreldre, barn, unge og ansatte i barnehager, skole og SFO skal få god 

informasjon og kunnskap om kosthold og ernæringens betydning for barn og unges helse og 

atferd.  

 

I sak til kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) «Øko-økning på Nord-Jæren – evaluering 

og videreføring» er følgende mål lagt til grunn for den kommunale økosatsingen: innen utgangen 

av 2014 skal i snitt ca. 15 prosent av maten i barnehagene være økologisk, og minst 10 skoler og 

SFO’er bruke ett eller flere økologiske produkter. 

 

Denne strategiplanen skal være et styringsverktøy i arbeidet med å styrke informasjonen og bedre 

kompetanse om kosthold og ernæring for barn og unge. Rapport om gjennomføring av planen vil 

inngå i virksomhetenes årsrapporter. 

 

Planen har satsingsområder innenfor helsestasjon- og skolehelsetjeneste, barnehager, skole, SFO 

og generell kompetanseheving for ansatte. 

  

 

2. Kosthold - nasjonale og lokale føringer 
 

2.1 Nasjonale føringer 
Levevaner og helseatferd har betydning for helsen. Verdens helseorganisasjon (WHO) vurderer 

fysisk inaktivitet, usunt kosthold, røyking, høyt alkoholforbruk og overvekt som de største 

risikofaktorene for sykdom i den vestlige verden.  

 

I stortingsmelding 34 (2012–2013) «Folkehelsemeldingen» heter det bl.a. om kosthold at det over 

lang tid har skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet. Forbruket av frukt og grønnsaker 

har økt, og forbruket av sukker er betydelig redusert de siste tiårene. I tillegg er det positivt at 

innholdet av transfettsyrer i gjennomsnitt ligger stabilt på under én prosent av energiinntaket. Den 

gunstige utviklingen som vi har sett i kostens innhold av mettede fettsyrer, har imidlertid stoppet 

opp og innholdet har økt igjen de senere årene.  

Tall fra undersøkelsen av helsevaner blant ungdom i 2009 viser at andelen som oppgir at de spiser 

frukt og grønnsaker daglig har gått opp i alle sosiale lag siden 2005, både blant gutter og jenter, 

men de sosiale forskjellene er fortsatt store. Parallelt med dette er det en nedgang i andelen som 

sier at de drikker sukkerholdig brus og spiser godterier hver dag. Likevel var det i 2009 40 prosent 

av 16-årige gutter som drakk brus fem til seks dager i uken, mens det var 15 prosent blant  

11-årige gutter. Jentene drikker mindre brus enn guttene. Andel som spiste søtsaker økte med 

økende alder og andel som spiste frukt og grønt sank med økende alder. 

 

I Helsedirektoratets sluttrapport til daværende Sosial og helsedepartementet for Handlingsplan for 

bedre kosthold i befolkningen (2007-2011) – Oppskrift for et sunnere kosthold, heter det bl.a. at 
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de største utfordringene fremover er å øke inntaket av grønnsaker, frukt, grove korn produkter og 

fisk samt å redusere inntaket av mettet fett, salt og sukker.   

 

Fremover vil det også være viktig å videreføre og styrke kompetansehevingstiltak både innenfor 

helse- og omsorgstjenesten, i frisklivsarbeidet og overfor andre nøkkelgrupper som 

barnehagelærere, ansatte i skoleverket, i serveringssteder og på andre arenaer. 

 

I veilederen for kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten går det fram at helsestasjons- og skolehelsetjenesten bør fokusere på, i et 

tverrfaglig samarbeid, å fremme sunn livsstil gjennom styrking av barn og ungdoms selvfølelse 

og trygghet, fysisk aktivitet og gode kostvaner. Disse områdene er utpekt som satsningsområder i 

folkehelsearbeidet. 

 

Helsedirektoratet har bl.a. utarbeidet kostholdsråd for hele befolkningen, retningslinjer for mat og 

måltider i barnehagen, samt pedagogisk materiell «Bra mat i barnehagen», retningslinjer for 

skolemåltidet i grunnskole og videregående skole. Helsedirektoratet har også laget en 

informasjonsbrosjyre om «Hva du bør vite om gluten- og kaseinfri kost til barn med autisme».  

 

I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver går det fram at gjennom arbeidet med kropp, 

bevegelse og helse, skal barnehagen bidra bl.a. til at barna får kunnskap om menneskekroppen og 

forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. 

 

Kunnskapsløftet viser til skolens sentrale rolle som sosial læringsarena og understreker betydning 

av at det legges til rette for at barn og unge kan prøve ut og lære seg sosiale ferdigheter i ulike 

aktiviteter sammen med både jevnaldrende og voksne. Slike ferdigheter kan utvikles gjennom 

fysisk aktivitet og i gjennomføring av skolemåltider.  I fagplanen for mat og helsefaget i 

grunnskolen heter det bl.a. at kunnskap om mat og måltid som fremmer gode matvaner, kan bidra 

til å redusere helseforskjeller i befolkningen.  

 

2.2 Lokale føringer 
I forslag til strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2019 «Det gode liv i Stavanger» går det fram 

at kommunen vil spre kunnskap om mat, kosthold og ernæring for barn og unge ved å lage og 

gjennomføre informasjonsprogram om sunn mat spesielt rettet mot barnefamilier. Strategiplanen 

ble vedtatt i bystyret 27.01.2014. 

 

Ansatte i barnehager, skoler og helsestasjons- og skolehelsetjenesten har i oppdrag å legge til rette 

og informere om sunt kosthold.  

 

Kvalitetsplan for skole 2011-2015 «God, bedre, best!» Viser til Læringsplakaten som bl.a. sier at 

skolen skal sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel 

og læring. 

 

 

3. Hva skal vi gjøre i Stavanger? 
 

Bakgrunnen for strategiplanen var budsjettvedtaket om at det skulle tas kontakt med UiS og andre 

relevante fagmiljø, og lages en strategi for bedre kompetanse og informasjonsformidling rundt 

kosthold og ernæringens betydning for barns atferdsproblemer, og en tiltaksplan på dette området. UiS 

har svart at de ikke har tilstrekkelig kunnskap om ernæringens betydning for barns atferdsproblemer til 

å kunne bidra i dette arbeidet. 
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Kommunalstyrene for oppvekst og levekår behandlet senere sak om gjennomføring av 

budsjettvedtaket, og vedtok følgende:  

 

Kommunalstyret for oppvekst vedtok i sak 38/13 i møte 15.05 enstemmig:  

«Rådmannen lager en strategi for å betre kompetanse for kommunalt tilsette som jobbar med 

barn og unge innanfor feltet kosthold og ernæring, og kva dette har å bety for adferd.» 

  

 Kommunalstyret for levekår vedtok i sak 38/13 i møte 21.05.13 enstemmig: 

«Tekstvedtak knyttet til handlings- og økonomiplanen for 2013-2016, punkt om oppvekst, B4 

gjennomføres ved at rådmannen lager en felles strategi for å bedre kompetanse og 

informasjonsformidling om kosthold og ernæring for barn og unge basert på 

Helsedirektoratets generelle kostholdsråd.» 

 

Begge vedtakene ligger til grunn for strategi- og tiltaksplanen.  

 

Helsehuset ble åpnet i februar 2014. Frisklivsentralen i Helsehuset gir hjelp til endring og mestring av 

levevaner, spesielt knyttet til levevaneområdene røyk, alkohol, kosthold og fysisk aktivitet, og det er 

bl.a. ansatt en klinisk ernæringsfysiolog. Frisklivsentralen vil tilby «Bra Mat-kurs», livsstilskurs for 

voksne og barn med overvekt. Klinisk ernæringsfysiolog vil kunne gi kostveiledning til skoler, 

barnehager og sykehjem. 

 

4. Nyere forskning 
 

Forskere har nå funnet en sammenheng mellom mors ernæring i svangerskapet og barns tidlige 

spisevaner, og økt risiko for atferds- og emosjonelle problemer blant barn. En studie basert på 

informasjon fra over 23 000 mødre i «Mor- og barnundersøkelsen» ved Folkehelseinstituttet viser 

at usunt kosthold under svangerskapet eller i tidlige barneår kan øke risikoen for atferds- og 

emosjonelle problemer i tidlige barneår.1 Resultatene viste at: 

 

 Hvis mor hadde et høyt inntak av usunn mat gjennom svangerskapet økte risikoen 

for at barna utviklet atferdsproblemer i tidlige barneår 

 Småbarn som spiste usunn mat i sine første fem leveår, eller ikke spiste nok 

næringsrik mat som for eksempel grønnsaker, hadde økt risiko for symptomer på 

depresjon og angst i tillegg til atferdsproblemer. Studien viser at det ikke bare er 

usunn mat som knyttes til psykiske plager, men også det å spise lite av sunne 

matvarer. 

 Forskjellen i atferdsproblemer mellom de som spiste lite næringsrik mat var 

tilstede allerede ved 1 års alder og vedvarte frem til 5 års alder. 

 

Annen forskning kan tyde på: 

 

 at næringsfattig kost med mye raffinert sukker, er knyttet til en høyere 

sannsynlighet for følelsesmessige problemer hos barn (Kohlboeck).2  

                                                   
1 Felice N. Jacka, Eivind Ystrom, Anne Lise Brantsæter, Evalill Karevold, Christine Roth, Margaretha Haugen: Maternal and Early Postnatal 
Nutrition and Mental Health of Offspring by Age 5 Years: A Prospective Cohort Study – Journal of the American academy of child and 

adolescent psychiatry 
2 Kohlboeck G et al. Food intake, diet quality and behavioral problems in children: results from the GINI-plus/LISA-plus studies. Ann. Nutri. 

Metab. 2012.; 2012(4):247-56. 

http://www.jaacap.com/article/S0890-8567(13)00449-8/abstract
http://www.jaacap.com/article/S0890-8567(13)00449-8/abstract
http://www.jaacap.com/article/S0890-8567(13)00449-8/abstract
http://www.pubfacts.com/detail/22677949/Food-intake-diet-quality-and-behavioral-problems-in-children:-results-from-the-GINI-plus/LISA-plus-s
http://www.pubfacts.com/detail/22677949/Food-intake-diet-quality-and-behavioral-problems-in-children:-results-from-the-GINI-plus/LISA-plus-s
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 en mulig sammenheng mellom ernæring og depresjon hos voksne er funnet, og 

andre studier kan tyde på at det også finnes en slik sammenheng hos ungdom 

(Jacka).3 

Studiene underbygger viktigheten av en kost og måltidsrytme i tråd med retningslinjene fra 

Helsedirektoratet.    

 

5. Satsningsområder 
 

5.1 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste  
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har en unik sjanse til å komme tidlig inn i forhold til 

veiledning av foreldre, barn og ungdom. Helsestasjonstjenesten møter ca.70 prosent av gravide i 

Stavanger og 100 prosent av nyfødte. I 2013 hadde virksomheten et økt fokus på kvalitetssikring 

av informasjonsmateriellet knyttet til kosthold og helse. I 2014 vil helsestasjonstjenesten arbeide 

videre med å gjøre dette tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 

 

Vi vil: 

 øke bevisstheten hos gravide, barn, ungdom og foreldre om hvordan matvalg og 

måltidsituasjonen har betydning for utvikling og helse 

 gi individuell oppfølging, og ta initiativ til tverrfaglig samarbeid med andre i kommunen 

og fastlegen ved bekymring omkring barnets vekst og utvikling 

 bli bedre på å følge opp familier fra andre matkulturer 

 ha økt oppmerksomhet på kostholdet til barn som lever i en utfordrende livssituasjon (2-

adresser, fattige familier, rus og psykiatri) 

 følge med på vekstutviklingen i Stavangers barnebefolkning 

 

Dette gjør vi konkret ved å: 

 snakke med den gravide om kostholdets betydning for henne og barnet, samt viktigheten av at 

det etableres gode måltidsvaner allerede før fødselen 

 gi utvidet tilbud om konsultasjoner i barseltiden (drop-in og ammeveiledning)  

 møte foreldrene med åpenhet og reflektere sammen om matvalg, måltidsituasjoner, vekst og 

utvikling 

 gi muntlig og skriftlig informasjon om kosthold tilpasset barnets alder og behov, både til 

foreldre og til barn og ungdom  

 gjøre informasjon om kosthold og helse tilgjengelig på kommunens internettside 

 samarbeide med skolen om å bidra i klasser/grupper med tema knyttet til kropp, mat og 

aktivitet 

 måle høyde og vekt av alle barn i etter anbefaling i nasjonale retningslinjer 

 være faglig oppdatert ved å abonnere på nyheter fra folkehelsa og Helsedirektoratet 

 øke kunnskapen om andre matkulturer gjennom kurs og internundervisning i samarbeid med 

Frisklivsentralen 

 

5.2 Barnehager  
Barnehagene er en pedagogisk og helsefremmende institusjon. Barnehagene i Stavanger skal ha 

som mål at barna skal få sunn mat i barnehagen. Utfordringen for barnehagene er å kunne gi barna 

sunn og næringsrik mat til en kostnad som ikke medfører for høye matpenger for foreldrene. 

Dette krever kunnskap, god planlegging og prioritering av sunt kosthold i barnehagen. 

                                                   
3 Jacka FN et al. Associations between diet quality and depressed mood in adolescents: results from the Australian Healthy Neighbourhoods 

Study. Aust. N. Z. J. Psychiatry. 2010 May; 44(5): 435-42. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20397785
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20397785
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Barnehagene har en viktig oppgave i å bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og 

kunnskap om å spise sunt, informere foreldrene om kostholdet i barnehagen og påvirke foreldrene 

til å servere sunn mat hjemme.  

 

I barnehagenes planer må viktigheten av et sunt og godt kosthold løftes opp. Føringer i 

kommuneplan og rammeplan må innarbeides i barnehagenes planverk. Arbeidet med mat og 

måltider i barnehagen skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.  

 

Vi vil: 

 at alle barnehager i Stavanger følger Helsedirektoratets retningslinjer innen ernæring og 

kosthold 

 at ansatte i barnehagene har kunnskap om næringsrik og sunn mat 

 at barnehagene bidrar til å skape gode rammer for matglede og matkultur 

 

 

Dette gjør vi konkret ved å: 

 sørge for at barnehagene er kjent med informasjon om kosthold og helse og om økologisk 

mat på kommunens internettside 

 informere foreldrene i barnehagene om sammenhengen mellom sunt kosthold og ernæring 

 legge til rette for/ eller arrangerer kurs om sunn mat i barnehagene i regi av 

Frisklivssentralen  

 servere et sunt måltid daglig i barnehagene  

 bidra til å gi barn i barnehagene gode kostholdsvaner 

 bruke pedagogisk materiell, «Bra mat i barnehagen», laget av Helsedirektoratet  

 oppnevne ressursbarnehager for sunt kosthold og ernæring 

 tilrettelegge for matlaging i barnehagene 

 

5.3 Skoler og SFO   
Et av satsingsområdene i strategiplan for folkehelsearbeid i Stavanger for perioden 2013 til 2029 

er mestring og gode levevaner i småbarns- og skolealder. Her heter det at utviklingen av en god 

og sunn livsstil i barne- og ungdomsårene er en viktig forutsetning for god helse i voksen alder, og 

at den sosiale ulikheten i helse reproduseres i stor grad. I innledningen til kvalitetsplanen for skole 

2011-2015 «God, bedre, best!» står det bl.a. at skolen stimulerer til fysisk aktivitet, sunt kosthold, 

psykisk velvære og fremmer derigjennom god helse.   

 

Gjennom faget mat og helse vil elevene få økt kunnskap om sunn mat. I fagplanen for faget heter 

det bl.a.: «Mat og måltid er viktig for den fysiske og psykiske helsa til mennesket og for det 

sosiale velværet. Kunnskap om mat og måltid som fremjar gode matvanar, kan gjere sitt til å 

redusere helseskilnader i befolkninga.»  

 

Skole/hjem samarbeidet vil være en viktig arena for å spre informasjon om sunn mat. I SFO er det 

viktig å legge til rette for gode rammer for måltider i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.  

 

Vi vil: 

 at skolene i Stavanger følger Helsedirektoratets retningslinjer for skolemåltidet  

 at ansatte i skolene og SFOene har kunnskap om næringsrik og sunn mat 

 at sunt kosthold er tema i hjem/skole samarbeidet 

 at skolene i Stavanger har lærere med formell utdanning i mat og helsefaget  
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Dette gjør vi konkret ved å:  

 gjennomføre skolemåltid i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer 

 arbeide grundig med kompetansemålene i mat og helsefaget  

 sikre skolene formell kompetanse i faget mat & helse  

 motivere klassekontakter, FAU, skolemiljøutvalg og driftsstyret til å sette sunn livsstil og 

Helsedirektoratets retningslinjer på dagsorden  

 motivere foresatte og elever til å prioritere et sunt kosthold  

 samarbeide med lokale matprodusenter, mattilsynet og skolehelsetjenesten 

 samarbeid med det kommunale foreldreutvalget om ernæring og sunt kosthold  

 sørge for at skolene er kjent med informasjon om kosthold og helse og om økologisk mat 

på kommunens internettside 

 legge til rette for at ansatte kan delta på kurs om sunn mat i skolene/SFO i regi av 

Frisklivssentralen 

 at SFO serverer sunn mat 

 areal for kantine bør inngå i arealnormen for skolebygg i Stavanger  

 oppnevne pilotskoler for sunt kosthold og ernæring 

 

 

5.4 Kompetanse 
Kommunalstyret for oppvekst har vedtatt at rådmannen skal lage en strategi for å styrke bedre 

kompetansen til kommunalt ansatte som arbeider med barn og unge innenfor feltet om kosthold 

og ernæring og hva dette betyr for atferd.  

 

Vi vil at ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjeneste, barnehager, skoler og SFO skal ha: 

 generell kunnskap om sunn mat 

 kunnskap om nyere forskning om ernæring og atferd 

  

Dette gjør vi konkret ved å: 

 arrangere årlige seminarer om sunn mat i en periode på to år ved bruk av kursholdere med 

relevant offentlig godkjent utdannelse innen ernæring 

 holde kommunens internettside oppdatert om nyere forskning  

 samarbeide med UiS om kompetanseutvikling innen ernæring og sunt kosthold 

 bruke Kompetansesenteret i Bergen som skal styrke barnehager og skoler sin rolle som 

helsefremmende og forebyggende arenaer for barn og unge 

 bruke andre relevante forskningsmiljøer 
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