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Det var meningen at Bjarne Nyrud skulle gå gjennom saken med ungdomsrådet men han kunne ikke. 

Referenten gikk da gjennom utredingen sammen med ungdomsrådet. 

Ungdomsrådet nevner Lierne kommune som har begynt med måltider i skolen. De har varmmat en 

gang i uka, resten brødmat.  

Referenten kontakter rektor Jon Pedersen ved Stortangen skole i Lierne:  

https://www.lierne.kommune.no/oppvekst-og-utdanning/skole/stortangen-skole/  

Ordningen betales av elevene: 1-4 trinn kr 11 pr dag, 5-7 trinn kr 14 pr dag, ungdomsskoletrinnet kr 

15,50 pr dag. Ansatte kr 18 pr dag. Prisen inkl. drikke(melk og juice) Skolen har 90 elever og 

småtrinnet får servert maten først, så mellomtrinn, deretter ungdomstrinnet.  Ordningen 

gjennomføres via 5 assistenttimer i uka, samarbeid med frivilligsentralen for oppvask, elever på 

rullering står for rydding og tørking av bord og stoler. 100% oppslutning om tilbudet fra elever og 

foresatte. Også positivt at lærer bruker ordningen og spiser sammen med elevene, mindre 

resurskrevende. Bra for ernæring og trivsel på skolen.  

Ungdomsrådet har positiv erfaring med «åpen skole» på ungdomsskolen som også tilbyr mat mandag 

og torsdag. Dette er god mat som elevene setter stor pris på, som tilberedes av Katrine Korsell Haslie.   

Ungdomsrådet erfarer at elever som i dag ikke spiser matpakke på skolen bruker mye penger i 

kantina. Disse elevene blir slappe og fungerer dårlig på slutten av skoledagen. 

Ungdomsrådet ser at det er positivt for ungdomsskolen å få et oppgradert storkjøkken som også kan 

brukes i undervisning. 

 

Ungdomsrådet ga følgende uttalelse: 

 
Ungdomsrådet stiller seg bak rådmannens forslag til innstilling om Alternativ 2 b. 

Ungdomsrådet har følgende innspill:  

Kan det være nok med to eller tre måltider med varmmat i uka, resten brødmat? 

Skal tilbudet være obligatorisk for elevene?  

Hvordan skal serveringen gjennomføres? Allrommet på skolen er for lite til at 200 elever på 

ungdomsskolen kan spise samtidig.  
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