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Omsorg gjennom mat…



Formål med matomsorgsprisen

 Formålet med Matomsorgsprisen er å understøtte og motivere 
aktører i norsk matomsorg som bidrar til nyskapning og 
kvalitetsheving til hele fagets og bransjens beste. 

 Med aktører i norsk matomsorg menes institusjoner, kantiner, 
personalrestauranter og foretak basert på matomsorg og overnatting 

knyttet til institusjoner. 



Kriterier

 Hovedkriteriet for å bli vurdert som kandidat til prisen, er å ha gjennomført 
en nyskapende innsats som kan komme hele faget til gode. Prisen tildeles 
enkeltpersoner eller bedrifter/institusjoner.    

 I år har juryen bestemt at prisen skal tildeles en bedrift.

 Nyskapningen kan være knyttet til 

 bedre måltidskvalitet både med hensyn til ernæring og trivsel,

 utprøvd bruk av systemer og metoder som kan bli normdannende 
for flere 

 Personalledelse, for eksempel at alle medarbeidere får utnyttet sine 
evner og kvalifikasjoner best mulig, kontinuerlig kompetanseheving, 
kunnskapsdeling, trivselskapende tiltak osv.



Matomsorgsprisen

 Har vært delt ut årlig siden 2006 av en uavhengig jury. I år er det 10. gang 
prisen deles ut.

 Prisen er instituert av Kost- og ernæringsforbundet og Fagbladet Horeca

 Historisk har prisvinnerne kommet fra institusjoner, sykehus eller kantiner  
- og det har vært få prisvinnere som jobber med mat for barn og ungdom i 
skolesammenheng. 

 I forhold til den pågående samfunnsdebatten om at fremtidige 
generasjoner bør få anledning til å spise sunn og god skolemat i offentlig 
regi – og at dette er en viktig investering i fremtidens folkehelse hvor barn 
og ungdom læres gode kostvaner i ung alder, ønsker juryen i år å sette 
søkelyset på dette.  



Prisvinner 2015



Matomsorgsprisen 2015

Vinner av Matomsorgsprisen 2015 brenner for skolemat. 

Med pågangsmot, ukuelig stå på-vilje og mange tusen 
dugnadstimer de siste ti årene har hun bygd opp et unikt 
skoletilbud – og som andre skoler rundt om i landet har 
latt seg inspirere av



Årets vinner 
Hundsund Skolerestaurant ved Liselotte Bjelke



Norges første skolerestaurant

 Åpnet 2008 etter flere års arbeide

 Hver dag serveres varm lunsj med tilhørende salatbuffet

 Faglærte kokker lager mat fra grunnen av

 Sertifisert etter svenske krav til varm skolemat

 Lunsj til 245 ungdomsskoleelever og 150 barnehagebarn

 80 % av elevene ved Hundsund er med i ordningen

 Foreldrebetalt modell kr 44 pr dag



Ikke bare mat på en tallerken…

 Forebyggende helsearbeid i praksis

 Bidrar aktivt i skolens temaundervisning

 Utvikler barnas interesse og forståelse for sunn og god mat

 Matkultur, og å innarbeide gode matvaner

 Pustehull i hverdagen - spise et godt måltid med sine 
skolekamerater



En drivkraft
 Liselotte Bjelke er daglig leder, administrator, «alt mulig kvinne», inspirator

 Engasjert vertskap når politikere og interessert er på besøk

 Brennende engasjement for skolemat – hele Norge rundt

 Aktivt lobbyarbeide sammen med Norges Kvinne og familieforbund for å få 
innført offentlig finansiert skolemåltid

 Initiativtager og styremedlem i Stiftelsen Skolematens Venner 



Offentlig skolemat

 Positiv utvikling politisk. Arbeiderpartiet har flagget positivt

 En investering i fremtidens folkehelse

 Gode kostvaner skapes i ung alder

 Stadig flere barn og unge utvikler fedme og diabetes 2 – sees i sammenheng 
med mindre fysisk aktivitet og mer usunne matvaner

 Skaper mer ro i skolen

 Bedre integrering og sosial utjamning



Hundsund - et utstillingsvindu

 Viser hvordan ordningen med skolemat virker i praksis

 Juryen ønsker at Matomsorgsprisen 2015 skal bidra til en 
forsterket positivt utvikling og økt engasjement for å få 
vedtatt gratis skolemat for alle barn i Norge

 Dette er virkelig Matomsorg



Matomsorgsprisen 2015 

tildeles  

Hundsund
Skolerestaurant 

ved Liselotte Bjelke



Årets vinner 
Hundsund Skolerestaurant ved Liselotte Bjelke


