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Ráðgjafi fyrir skólamötuneyti
• Hóf störf 1. apríl 2006
• Tengiliður yfirmanna mötuneyta í leik-

og grunnskólum og Menntasviðs og Leikskólasviðs
• Fylgist með og veitir ráð varðandi 

næringarinnihald matseðla bæði almennt og 
varðandi sérfæði

• Fylgir eftir reglum um innra eftirlit í mötuneytum
• Skipuleggur og sér um fræðslu fyrir starfsfólk 

mötuneyta
• Hefur umsjón með og stýrir starfi “fagráðs” á

menntasviði sem í sitja aðilar sem tengjast starfi 
mötuneytanna



Leikskólar Reykjavíkurborgar

• 1. október 2006 voru 5.800 börn í 80 leikskólum
• Nær 94% barna í leikskólum voru í 7-9 tíma vistun 

árið 2006
• 58% barna í leikskólum voru í 7-9 tíma vistun árið 

1998
• Barn í heildagsvistun fær 3 máltíðir á dag

– Fæðið þarf að uppfylla 70% af orku- og næringarþörf 
viðkomandi aldurs (handbók frá Lýðheilsustöð)



Aðalnámskrá Leikskóla, 1999
• Þegar börn og leikskólakennari sitja saman við matarborð 

gefst gott tækifæri til að styrkja góða borðsiði og til að 
spjalla við börnin. Með því að taka þátt í borðhaldi með 
börnum skapar leikskólakennari festu og ró. Mat skal bera 
snyrtilega fram og hann á að vera hollur og næringarríkur. 
Þegar börn hafa náð nægum þroska eiga þau að hjálpa til 
við undibúning máltíða og við frágang að máltíð lokinni. 
Það styrkir félagsvitund barna og þau læra að meta gildi 
samvinnu



Grunnskólar Reykjavíkurborgar
• 1. október 2006 voru 14.500 nemendur í 38 

grunnskólum
• 5 grunnskólar eru með aðkeyptan mat
• 1 grunnskóli býður ekki uppá heitan mat
• 32 grunnskólar bjóða upp á máltíðir sem eru 

eldaðar á staðnum (í sumum skólum geta elstu 
nemendur ekki keypt heitar máltíðir í áskrift)

• Meðalverð á máltíð er 269 krónur
• 9.600 nemendur borða í mötuneytum grunnskóla 

(66%)
– Yngsta stigið (1-4. bekkur) er með bestu nýtinguna 

(87%)



Dagur grunnskólabarns
• Örfáir skólar bjóða uppá hafragraut í morgunmat

– Gert ráð fyrir að nemendur borði morgunmat heima
• Millihressing

– Algengast að nemendur komi með nesti að heiman
– Unglingastig fær oft að versla í nemendasjoppu eða í

mötuneytinu (rúnstykki o.fl.)
– Tæp 40% grunnskóla bjóða uppá ávexti og/eða 

grænmeti til sölu daglega eða bjóða nemendum að vera í
áskrift

• Hádegisverður í flestum tilvikum eldaður á
staðnum

• Síðdegishressing í höndum Frístundarheimila fyrir 
yngstu nemendur



Hádegismatur í grunnskólum
• Ekki fjallað um matmálstímann í aðalnámsskrá
• Nemendur fá um 20 mínútur til að matast (hluti 

af þeim tíma fer í að standa í biðröð)
• Vorið 2006 kom út mötuneytisskýrsla á vegum 

Menntasviðs
• Í skýrslunni kom fram að kennarar borða með 

nemendum
– Á yngsta stigi í 49% grunnskóla
– Á miðstigi í 29% grunnskóla
– Á unglingastigi í 20% grunnskóla

• Ekki var spurt hvort aðrir starfsmenn borðuðu 
með nemendum



Lífstíll 

• Árið 2000 var léleg næring og hreyfingarskortur 
númer tvö á lista yfir helstu dánarorsakir í
Bandaríkjunum

• Heimild: A. H. Mokdad, J.S. Marks, D.F.Stroup, and J.L. 
Gerberding. “Actual Causes of Death in the United
States, 2000.” Journal of the American Medical
Association 291 (2004): 1238-1245; 293 (2005):298.



Matarvenjur
• Ef börn eru vanin við góðar og hollar matarvenjur 

frá frumbernsku eru meiri líkur á að slíkt 
mataræði haldist út lífsleiðina
– Minnkar líkur á ofþyngd og offitu

• Vel skipulagt mataræði 
– Veitir líkamanum öll nauðsynleg næringarefni til að geta 

starfað eðlilega
– Heldur líkamanum almennt heilbrigðum
– Minnkar líkur á sjúkdómum tengdum mataræði 

(forvarnir)



Handbók fyrir skólamötuneyti

• Fiskur tvisvar í viku og nota stundum feitan fisk
• Nota kjötvörur sem eru með minna en 15% fitu
• Ávextir og/eða grænmeti skulu ávallt vera með 

hádegisverði
• Saltan og reyktan mat ætti að hafa mjög sjaldan 

á borðum sem aðalrétt
• Farsvörur eða naggar sjaldnar en einu sinni í viku
• Velja sem oftast ferskar/frosnar vörur
• Nota grænmetis/baunarétti til tilbreytingar
• Nota gróft brauð og grófar kornvörur



Handbók fyrir leikskólaeldhús

• Sömu ráðleggingar og til grunnskóla með viðbótum:
– Stoðmjólk eða nýmjólk til drykkjar fyrir börn yngri en 2 

ára
– Fisk, kjöt, egg og baunamauk ætti einnig að nota sem 

álegg á brauð
– Gróf korn í grauta og morgunkorn
– Alls konar tegundir af kornvörum til baksturs, gjarnan 

fræ
– Kex og kökur í hófi ef slíkt er í boði



Lýðheilsustöð – verkefnið “allt hefur áhrif”

• Samstarfsverkefni Lýðheilsustöðvar og 25 
sveitarfélaga

• Skólastjórar og leikskólastjórar svöruðu könnun 
um m.a. skólamötuneytin vorið 2005 (við upphaf 
verkefnisins) og vorið 2007



Fjöldi leikskóla (%) sem bjóða upp á
ávaxtatíma um miðjan morguninn
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Fjöldi leikskóla sem bjóða upp á fisk 
tvisvar í viku

• Árið 2005 var hægt að svara spurningunni þannig 
að fiskur væri í boði 1-2 sinnum í viku
– 97,1% leikskóla sögðust bjóða uppá fisk 1-2 sinnum í

viku
• Árið 2007 var spurt á skýrari hátt

– 94,1% leikskóla sögðust bjóða upp á fisk 2 sinnum í viku 



Handbók fyrir leikskólaeldhús frá
Lýðheilsustöð

• Handbókin kom út haustið 2005 
• Vorið 2007 sögðust 79% leikskóla nota 

handbókina að öllu eða miklu leyti



Fjöldi grunnskóla (%) sem bjóða daglega uppá
grænmetissalat eða hrátt grænmeti í bitum með 
hádegismat
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Fjöldi grunnskóla (%) sem bjóða upp á fisk 
tvisvar sinnum í viku

76
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Fjöldi grunnskóla (%) sem nota handbókina 
um skólamötuneyti að öllu eða miklu leyti

64,4
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Yfirmenn mötuneyta (27 talsins) spurðir um 
matseðlagerð haustið 2007

Þættir sem hafa áhrif á matseðlagerð
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Viðhorfskönnun forráðamanna í
grunnskólum haustið 2006

• Af þeim sem tóku þátt í könnuninni voru 76% með 
börn í mataráskrift (fjöldi svarenda 3012)

• Spurt var um ástæðu þess að viðkomandi nýtti sér 
ekki mötuneyti skólans
– Matarofnæmi barns 2,2%
– Matvendi barns 24,4%
– Óánægja með matseðil 34,2%
– Ekki mötuneyti í skólanum 29,1%
– Kostnaður 10,2%



Viðhorfskönnun forráðamanna í
grunnskólum haustið 2006

• Spurt var um ánægju með máltíðar í
skólamötuneytum
– 61,5% forráðamanna voru mjög ánægðir eða frekar 

ánægðir með máltíðarnar
– 3,6% forráðamanna voru mjög óánægðir með 

máltíðarnar



Viðhorfskönnun foreldra í leikskólum 
vorið 2007 (fjöldi svarenda 3141)

• 85,1% foreldra voru mjög ánægðir eða frekar ánægðir með 
fæði barns 

• 1,1% foreldra barns voru mjög óánægðir með fæði barns

• Heimildir: Viðhorfskannanirnar eru á heimasíðu Menntasviðs
og gögn um fjölda barna og skóla er tekin frá ársskýrslu
Menntasviðs 2006



Takk Fyrir

e-mail: johanna.eyrun.torfadottir@reykjavik.is
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