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Forbrukerrådets svar på høring om nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i
barnehagen
Forbrukerrådet har i flere år jobbet for at mottakere av kommunale tjenester skal få et godt mat- og
måltidstilbud. Som hos eldre, er også mat og måltider en svært viktig del av barns hverdag.
Innholdet i retningslinjene
Forbrukerrådet oppfatter retningslinjene faglig svært solide. Arbeidsprosessen med retningslinjene har
sikret innspill fra en bred faggruppe. Her er både bærekraft, helse, måltidenes pedagogiske betydning og
foreldresamarbeid lagt til grunn, det er viktig og riktig. Forbrukerrådet støtter det faglige innholdet i
retningslinjene.
Implementering av retningslinjene
Forbrukerrådet vil likevel påpeke at det å lage retningslinjer er bare halve jobben. Å få dem implementert
og tatt i bruk i praksis der ute i de tusenvis av barnehager som finnes, er en stor jobb. Det er svært store
forskjeller på hvordan barnehager i dag jobber med mat og måltider. Mange barnehager vil ha en svært
lang vei å gå for å nå standarden i retningslinjene. Blant annet er det en kjent problematikk i barnehager at
de ikke har et kjøkken det går an å lage mat på i henhold til regelverket Mattilsynet forvalter. En annen
kjent utfordring er økonomi. Vil barnehagene klare å levere mat og måltider i henhold til retningslinjene
innenfor de økonomiske rammene som de har i dag?
Forbrukerrådet mener at en viktig suksessfaktor for at retningslinjene skal bli brukt rundt omkring i de
mange barnehager er at det gjøres en grundig jobb med å legge til rette for at de kan implementeres. Her
mener Forbrukerrådet at Helsedirektoratet spiller en vesentlig rolle.
Retningslinjene har solid forankring i lovverket. Barnehageeierne må derfor også ansvarliggjøres.
Kommuner og private eiere må sikre at matpenger som foreldre betaler i tillegg til den ordinære avgiften
brukes i tråd med retningslinjene, og at barnehagenes ansatte og personell, både styrere, pedagogiske
ledere og andre ansatte får et forhold til og skjønner betydningen av retningslinjene. En viktig faktor er
også personalets kompetanse. Besitter dagens barnehager den matkompetansen som kreves for å følge de
nye retningslinjene?
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Oppfølging
Kjennskap er ikke nok for implementering. Det vet vi fra tidligere kartlegginger. Forbrukerrådet mener at
det er viktig å følge med på utviklingen i hvordan barnehagene arbeider med mat og måltider. Det er
gjennomført to nasjonale kartlegginger, en i 2005 og en 2011. Det er derfor på tide med en ny.
Forbrukerrådet forventer at det gjøres en nasjonal kartlegging når de nye retningslinjene har vært i virke en
periode.
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