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APPENDIX A

SKOLE:__________________________________________________________________

1. Grunnlagsdata:
Data
Antall elever 8. trinn
Antall elever 9. trinn
Antall elever 10. trinn
Årsverk ansatte
Ant. elever med i abonnementsordning for melk
Antall elever med i abonnementsordning for frukt
Avstand i meter til nærmeste butikk/kiosk/matutsalg
Ant. automater med mat eller drikke
Ant. drikkefontener/
dispensere
Får elevene drikkevannsflasker på skolen
Omsetningstall i kantinen for hver i dag i uke 12 (20.-24. mars)

Antall

2. Dokumenter som innhentes:
Dokument
Finnes (j/n)
Virksomhetsplan/Handlingsplan
Timeplan/dagsstruktur
Prosjektgruppereferat,
inneværende skoleår
Liste over produkter til salg
hver dag, med priser, anslag
omsetning
Liste over produkter som
frambys for salg en gang i
blant, med priser, anslag
omsetning
Produktoversikt i melkeordning
Internkontroll for frambud av
mat
Oversikt over større utstyr som
brukes i forbindelse med
frambud av mat (kjøl, frys,
ovner, skjæremaskin,
oppvaskemaskin)
Ordensregler
Åpningstider kantine/kantineutsalg

Mottatt

Ettersendes

Merknad
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3. Fysiske observasjoner
a) Spisested/tilsyn
Variabel
Hvor spiser elevene?
Tilsyn under matpausen (fullt/delt/ingen)
Ant. sitteplasser i kantine
Er retningslinjene for skolemåltidet tilgjengelig i
kantine/produksjonslokale
Reklame/matoppslag ved salgssted?
Salgsfasiliteter

Observasjon

b) Produksjon
Variabel
Produkter produsert i dag
Tilberedningsfasiliteter
Hygiene (håndvask, arb.antrekk)

Observasjon

c) Drikkevannstilbud
Variabel
Sortement i drikke/matautomat, pris
Plassering av evt. drikkefontener, dispensere

Observasjon
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d) Vareutvalg i kantine/kantinebod under observasjonen
Vareslag
Ja
Påsmurte skiver
Påsmurte rundstykker
Påsmurte bagetter
Påsmurte ciabatta
Bakervarer til selvsmurt:
Skiver, rundstykker, bagetter,
ciabatta, pitabrød
Fett til selvsmurt (brelett, vita,
smør)
Pålegg til selvsmurt (hvit ost,
brunost, syltetøy, leverpostei,
kaviar,)
Frukt hel
Frukt oppdelt
Grønnsaker oppdelt
Salat med eller uten tilbehør
Boller
Yoghurt
Pizza/toast
Supper
Andre varmretter
Skummet melk
Lettmelk
Ekstra lettmelk
Helmelk
Sjokolade/jordbærmelk/milkshake
Brus
Juice
Iste
Kaffe
Te
Kakao
Dessertprodukter
Sjokolade
Potetgull/snacks

Enhet

Pris

Merknad
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INTERVJUGUIDE – REKTOR
Introduksjon:
Takk for at du vil ta del i dette intervjuet. Deltakelsen i intervjuet er helt frivillig og du kan
når som helst trekke deg fra intervjuet. Før intervjuet kan starte må jeg ha muntlig samtykke
fra den som deltar i intervjuet.
I: Ønsker du å delta i intervjuet?
Temaet for intervjuet er (skolens navn) deltakelse i prosjektet Fysisk aktivitet og rammer for
skolemåltidet. Jeg ønsker å høre dine erfaringer med den del av prosjektet som er knyttet til
skolemåltidet.
I:

Er det i orden at jeg tar intervjuet opp på bånd?

Hvis ja, settes båndet på
Jeg tenkte at vi først skulle samtale om Organisering og forankring av prosjektet
1. Hvordan er prosjektet organisert hos dere?
• Egen prosjektgruppe, sammensetning
2. Hvordan har elevene og foreldrene deltatt i utforming av prosjektet?
3. Hvordan er prosjektet forankret i skolens plandokumenter?
4. Hva er dine viktigste oppgaver som rektor i forhold til prosjektet ?
• Viktigste samarbeidspartnere
5. Hva mener du er den viktigste grunnen til å delta i prosjektet?
6. Hva har dere gjort for å sette fokus på prosjektet på egen skole?

Vi har nå snakket om Organisering og forankring og jeg håper nå at vi kan snakke om
Målsetting og tiltak for prosjektet
7. Kan du fortelle hva dere har gjort for å skape gode rammer for skolemåltidet her på
skolen ?
• Konkrete tiltak
• Årsaker til valg av tiltak
8. Hvem avgjorde hvilke tiltak som ble prioritert?

Jeg ønsker nå at vi skal snakke om utfordringer i prosjektet
9. Hva skjedde da dere gikk i gang med det første tiltaket?
10. Hva synes du har vært de største utfordringene i prosjektet?
11. Hvordan håndterte dere disse utfordringene?
12. Er du fornøyd med den måten dere håndterte utfordringene på, eller ser du i dag en
annen måte å håndtere dem på?
13. Har du opplevd andre utfordringer i prosjektet, for eksempel knyttet til økonomi,
organisering, målkonflikter, utstyr, kompetanse, tid?
• Hvordan håndterte dere disse utfordringene?
• Fornøyd med håndteringen ?
14. Er det noen tiltak dere har planlagt som ikke ble gjennomført?
• Hva var årsaken til at disse tiltakene ikke ble gjennomført?
• Fornøyd med håndteringen ?
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15. Hva synes du er de viktigste endringene som har skjedd i forhold til skolemåltidet hos
dere?
16. Hvilke konsekvenser har skolens deltakelse i prosjektet hatt for skolens virksomhet?

Avslutning
I:
Nå har jeg ikke flere spørsmål. Er det noe du synes jeg har glemt eller som du vil si
mer om, før vi avslutter intervjuet ?
Dersom det ikke kommer spørsmål eller kommentarer slås opptakeren av.
Takk for at du tok deg tid til å delta i intervjuet. Jeg gjennomfører flere intervjuer med
personer i tilknytning til prosjektet på (skolens navn). Tilsvarende intervjuer vil bli
gjennomført på noen andre ungdomsskoler og dataene vil bli brukt i forbindelse med et
doktorgradsarbeid. Samtidig håper jeg at den innsikten jeg får gjennom arbeidet kan brukes i
forhold til andre skoler i arbeid med tilrettelegging av gode rammer for skolemåltider.
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INTERVJUGUIDE – PROSJEKTLEDER
Introduksjon:
Takk for at du vil ta del i dette intervjuet. Deltakelsen i intervjuet er helt frivillig og du kan
når som helst trekke deg fra intervjuet. Før intervjuet kan starte må jeg ha muntlig samtykke
fra den som deltar i intervjuet.
I: Ønsker du å delta i intervjuet?
Temaet for intervjuet er (skolens navn) deltakelse i prosjektet Fysisk aktivitet og rammer for
skolemåltidet. Jeg ønsker å høre dine erfaringer med den del av prosjektet som er knyttet til
skolemåltidet.
I:

Er det i orden at jeg tar intervjuet opp på bånd?

Hvis ja, settes båndet på
Jeg tenkte at vi først skulle samtale om Organisering og forankring av prosjektet
1. Hvordan er prosjektet organisert hos dere?
• Egen prosjektgruppe, sammensetning
2. Hvordan har elevene og foreldrene deltatt i utforming av prosjektet?
3. Hvordan er prosjektet forankret i skolens plandokumenter?
4. Hva er dine viktigste oppgaver som prosjektleder i forhold til prosjektet?
• Viktigste samarbeidspartnere
5. Hva mener du er den viktigste grunnen til å delta i prosjektet?
6. Hva har dere gjort for å sette fokus på prosjektet på egen skole?

Vi har nå snakket om Organisering og forankring og jeg håper nå vi kan snakke om
Målsetting og tiltak for prosjektet
7. Kan du fortelle hva dere har gjort for å skape gode rammer for skolemåltidet her på
skolen ?
• Konkrete tiltak
• Årsaker til valg av tiltak
8. Hvem avgjorde hvilke tiltak som ble prioritert?
Jeg ønsker nå at vi skal snakke om utfordringer i prosjektet
9. Hva skjedde da dere gikk i gang med det første tiltaket?
10. Hva synes du har vært de største utfordringene i prosjektet?
11. Hvordan håndterte dere disse utfordringene?
12. Er du fornøyd med den måten dere håndterte disse utfordringene på, eller ser du i dag
en annen måte å håndtere dem på?
13. Har du opplevd andre utfordringer i prosjektet, for eksempel knyttet til økonomi,
organisering, målkonflikter, utstyr, kompetanse, tid?
• Hvordan håndterte dere disse utfordringene?
• Fornøyd med håndteringen
14. Er det noen tiltak dere har planlagt som ikke ble gjennomført?
• Hva var årsaken til at disse tiltakene ikke ble gjennomført?
• Fornøyd med håndteringen?
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15. Hva synes du er de viktigste endringene som har skjedd i forhold til skolemåltidet hos
dere?
16. Hvilke konsekvenser har skolens deltakelse i prosjektet hatt for skolens virksomhet?

Avslutning
I:
Nå har jeg ikke flere spørsmål. Er det noe du synes jeg har glemt eller som du vil si
mer om, før vi avslutter intervjuet ?
Dersom det ikke kommer spørsmål eller kommentarer slås opptakeren av.
Takk for at du tok deg tid til å delta i intervjuet. Jeg gjennomfører flere intervjuer med
personer i tilknytning til prosjektet på (skolens navn). Tilsvarende intervjuer vil bli
gjennomført på noen andre ungdomsskoler og dataene vil bli brukt i forbindelse med et
doktorgradsarbeid. Samtidig håper jeg at den innsikten jeg får gjennom arbeidet kan brukes i
forhold til andre skoler i arbeid med tilrettelegging av gode rammer for skolemåltider.
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INTERVJUGUIDE – LÆRERE

Presentasjon
Takk for at dere vil delta i intervjuet. Deltakelsen i intervjuet er helt frivillig og du kan når
som helst trekke deg fra intervjuet. Før intervjuet kan starte må jeg ha muntlig samtykke fra
de som deltar i intervjuet.
I: Ønsker du å delta i intervjuet?
Temaet for intervjuet er (skolens navn) deltakelse i prosjektet Fysisk aktivitet og rammer for
skolemåltidet. Jeg ønsker å høre deres erfaringer med den del av prosjektet som er knyttet til
skolemåltidet.
I:

Er det i orden at jeg tar intervjuet opp på bånd?

Hvis ja, settes båndet på.

Åpningsspørsmål
1. Hvilke fag underviser du i her på skolen?
Introduksjonsspørsmål
2. Hva er blitt gjort for å sette fokus på prosjektet på egen skole?
3. Hvordan er prosjektet organisert hos dere?
4. Hvordan har lærerne deltatt i utforming av prosjektet?
• Foreldre/elever ?
Overgangsspørsmål
5. Hvilke oppgaver har lærerne i forhold til skolens mattilbud og organisering av
spisetiden?
Nøkkelspørsmål
Jeg tenkte av vi skulle samtale om Målsetting og tiltak for prosjektet.
6. Hva er gjort for å skape gode rammer for skolemåltidet på skolen?
• Konkrete tiltak
• Hva var årsakene til at nettopp disse tiltakene ble valgt?
• Hvor spiser elevene på skolen
• Hvilket mattilbud har elevene på skolen
7. Hvem avgjorde hvilke tiltak som ble prioritert?
8. Hva mener dere er den viktigste grunnen til å delta i prosjektet?
9. Benytter ansatte seg av det mattilbudet som tilbys elevene på skolen?
Vi har nå snakket om Målsetting og tiltak for prosjektet, jeg håper at vi nå kan snakke om
utfordringer i prosjektet
10. Hvordan virker skolens deltakelse i prosjektet inn på lærernes arbeidssituasjon?
11. Hvordan virker skolens deltakelse i prosjektet inn på elevenes læringsmiljø?
12. Har dere opplevd utfordringer i prosjektet, for eksempel knyttet til økonomi,
organisering, målkonflikter, utstyr, kompetanse, tid?
• Hvordan ble disse utfordringene håndtert?
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•

Er dere fornøyde med den måten disse utfordringene ble håndtert på, eller ser
dere i dag en annen måte å håndtere det på?
13. Er det noe dere synes skolen skulle gjort annerledes i forhold til mattilbudet eller
organisering av spisetiden?
14. Hva synes dere er de viktigste endringene som har skjedd i forhold til skolemåltidet på
skolen?
15. Hvilke konsekvenser har skolens deltakelse i prosjektet hatt for skolens virksomhet?

Avsluttende spørsmål
16. Er det noe dere synes vi har glemt eller som dere vil si mer om?

Dersom det ikke kommer kommentarer eller spørsmål slå opptakeren av.
Takk for at dere tok dere tid til å delta i intervjuet. Jeg gjennomfører flere intervjuer med
personer i tilknytning til prosjektet på (skolens navn). Tilsvarende intervjuer vil bli
gjennomført på noen andre ungdomsskoler og dataene vil bli brukt i forbindelse med et
doktorgradsarbeid. Samtidig håper jeg at den innsikten jeg får gjennom arbeidet kan brukes i
forhold til andre skoler i arbeid med tilrettelegging av gode rammer for skolemåltider.
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INTERVJUGUIDE – ELEVER
Presentasjon
Takk for at dere deltar i intervjuet. Deltakelsen i intervjuet er helt frivillig og du kan når som
helst trekke deg fra intervjuet. Før intervjuet kan starte må jeg ha muntlig samtykke fra de
som deltar i intervjuet.
I:

Ønsker du å delta i intervjuet?

Jeg ønsker å høre hvordan dere opplever mattilbudet på skolen. Det finnes ikke et fasitsvar,
men det er dine oppfatninger og meninger jeg vil høre. Det dere sier vil bli behandlet
fortrolig, det vil si at jeg ikke vil fortelle hvem som sier hva.
Jeg ber om at dere snakker en om gangen, men dere trenger ikke be om ordet.
I:

Er det i orden at jeg tar intervjuet opp på bånd ?

Hvis ja, settes båndet på.

Åpningsspørsmål
1. Hvis du kjøper mat i kantinen, hva kjøper du da?
Introduksjonsspørsmål
2. Hvordan liker dere å ha med mat og drikke hjemmefra?
3. Hvordan liker dere å kjøpe mat og drikke på skolen?
Overgangsspørsmål
4. Hvilke oppgaver har elevene i forhold til skolens mattilbud og organisering av
spisetiden?
Nøkkelspørsmål
Målsetting og tiltak
5. Hvor lang spisepause har elevene på skolen?
6. Har lengden på spisepausen vært den samme så lenge dere har vært elever her?
• Hva synes dere om disse endringene?
7. Hvor er det vanlig at elevene spiser på skolen?
8. Har spisestedene og vært de samme på skolen så lenge dere har vært elever på skolen?
• Hva synes dere om disse endringene?
9. Hvilket tilbud om drikkevann og drikke til mat har elevene på skolen?
10. Har drikketilbudet vært det samme på skolen så lenge dere har vært elever her?
• Hva synes dere om disse endringene?
11. Hvilket tilbud om mat har elevene på skolen?
12. Har mattilbudet vært det samme på skolen så lenge dere har vært elever her?
• Hva synes dere om disse endringene?
Opplevde barrierer
13. Hva tror dere elevene synes er viktig når de skal kjøpe mat på skolen (at maten er
sunn, smaker godt, hva den inneholder, pris, delikat, lett å spise)?
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14. Er det noe dere synes skolen skulle gjort annerledes i forhold til mat og drikketilbudet
(annet utvalg, pris, mer delikat, tilgjengelighet)?
15. Er det noe dere synes skolen skulle gjort annerledes i forhold til spiseplass eller
spisetid (spiseplassens utforming, miljø, spisetidens lengde, oftere/sjeldnere spisetid)?

Organisering og forankring
16. Hva kan elevene gjøre hvis dere ønsker endring i mattilbudet på skolen?
17. Har noen av dere prøvd å få til endringer i forhold til mattilbudet på skolen?
• Hvordan gikk det?
Avsluttende spørsmål
18. Er det noe dere synes vi har glemt eller som dere vil si mer om?

Dersom det ikke kommer kommentarer eller spørsmål slå opptakeren av.
Takk for at dere tok dere tid til å delta i intervjuet. Jeg gjennomfører flere intervjuer på flere
ungdomsskoler i landet. Intervjuene er viktige for å vite hva skoler bør gjøre for å skape gode
måltidssituasjoner for elevene.
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