
Prinsippnotat om kost og ernæring i barnehagen 

 

Barns behov for næringsrik og regelmessig inntak av mat, har stor betydning for 
barnets evne til utholdenhet i lek og aktivitet og barnets helhetlige utvikling. I 2017 
går over 90 % av barn mellom 1 og 5 år i barnehage, og flere av barnas måltider 
inntas mens barna er i barnehagen. Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet 
retningslinjer for mat og måltider i barnehagen med mange og gode intensjoner. I 
norske barnehager er kvaliteten svært variert, også hva angår antall måltider, hva 
slags type mat som serveres og kvaliteten på denne. FUB stiller derfor spørsmål ved 
hvordan barnehagene, som har så ulike forutsetninger, skal kunne oppfylle kravene i 
både direktoratets retningslinjer og rammeplanen for barnehagen. 
 

I kommunale barnehager blir satsen for kost fastsatt av kommunestyret og private 
barnehageeiere fastsetter egen bestemmelse for kost. Barnehagens eierskap kan 
skape store forskjeller i kvaliteten på mattilbudet for barna avhengig av hvilket 
kostnadsnivå den enkelte barnehageeier velger og har mulighet til, bl.a. har flere 
kommunale barnehager har en lavere kostpris enn det mange private har. En 
konsekvens av dette er at foreldre med god økonomi kan ”kjøpe seg til” et bedre 
mattilbud enn foreldre med lavere økonomiske forutsetninger. FUB har ingen 
dokumentasjon å vise til hva dette angår, men er godt kjent med at praksisen er slik i 
mange av landets kommuner og barnehager. En annen utfordring mange barnehager 
som står overfor, er et sterkt press fra enkeltaktører og -foreldre om å innføre diverse 
dietter i barnehagene.  

 

I ny Rammeplan for barnehager står det bl.a. følgende under kapittelet om 

Livsmestring og helse, tredje avsnitt og andre setning: 

”Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede 

og sunne helsevaner.” 

 

Videre står det under kapittelet om barnehagens fagområder og Kropp, bevegelse, 

mat og helse: 

 

”Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise 

sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god 

helse.” 

 

Dette er gode intensjoner som kan gi helt ulike matopplevelser for barn på grunn av 

varierte forhold i barnehagene Mattilbudet i barnehagene kan eksempelvis variere fra 

tilbud om ett smørematmåltid per dag til tre serverte måltider som inkluderer 

varmmat, frukt og melk. Forskjellene i mattilbudet er et spørsmål om økonomi og 

barnehagens personalressurser. I Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 1. 

Maksimalgrense for foreldrebetaling, første avsnitt og siste setning står det: 



”Betaling for kost kan komme i tillegg.” 

 

I Merknader til forskrift om foreldrebetaling i barnehager §1. Maksimalgrense for 

foreldrebetaling, står det i tredje avsnitt: 

”Bestemmelsen fastsetter at betaling for kost kan komme i tillegg. Dette medfører at 
barnehageeier som har en foreldrebetaling lik maksimalprisen, i tillegg kan kreve 
betaling for måltider servert i barnehagen. Eventuelle kostpenger skal i så fall dekke 
barnehagens faktiske utgifter til måltidene (selvkost). Dersom barnehagen har ansatt 
en kjøkkenassistent, kan utgiftene til lønn til denne assistenten tas med i 
beregningen av barnehagens faktiske utgifter til måltidene. Kostpengeberegningen 
kan kun relatere seg til kjøkkenassistentens arbeid med måltidene i barnehagen. 
Betaling for mat skal ikke være på et slikt nivå at barnehageeier tjener på dette. 
Eventuelle kostpenger er et spørsmål det er naturlig å drøfte med foreldrene/de 
foresatte. Departementet viser til barnehagelovens bestemmelse om 
foreldremedvirkning i § 4 om foreldreråd og samarbeidsutvalg.” 

Siden flere av barnas måltider inntas i barnehagen har barnehagen stor innflytelse på 
barnas matvaner, kosthold og helse,. Selv om det er familien som har hovedansvaret 
for barnas kosthold, mener FUB at barnehageeier må ha et profesjonelt ansvar for å 
legge til rette for at barn opplever gode og sunne måltider, matglede og matkultur i 
barnehagen. For at de store forskjellene på tilbudet om mat og drikke ikke skal bli 
mindre i dagens barnehager, mener FUB det må vedtas en nasjonal minstestandard 
til kostholdskompetanse og barnehagens kjøkkenfasiliteter. FUB mener at: 

 det må være et mer likeverdig tilbud på maten som serveres i barnehagene 

 kompetansen om matlaging og ernæring i barnehagen må styrkes 

 barnehagen bør tilby minimum ett ernæringsriktig måltid per dag 

 tilbudet av mat og drikke må ha grunnlag i Helsedirektoratets Retningslinjer 
for mat og måltider i barnehagen 

 arbeidet med mat og måltider i barnehagen bør skje i nær forståelse og 
samarbeid med hjemmene.  

 

FUB mener det er et paradoks at det er moderasjonsordninger på oppholdsbetaling, 

men ikke på kostpenger. Dette slår negativt ut og fører til et ikke likeverdig mattilbud 

for barn i barnehagen, da det vil være foreldrenes betalingsevne som påvirker 

kvaliteten på mattilbudet i den enkelte barnehage. FUB mener derfor at penger til 

kost bør inkluderes i oppholdsbetalingen, slik at eventuell avkortning eller 

moderasjon også virker på dem. FUB mener også at det bør fastsettes en nasjonal 

bestemmelse på kostpenger, slik at alle barnehager kan etablere en god standard 

som er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, og slik at kosttilbudet blir 

likeverdig for alle barn. FUB mener at det likevel må gis rom for lokale tilpasninger for 

barnehager som eksempelvis har lokale mattradisjoner som en del av sitt 

pedagogiske tilbud. 

 

  


