
Skolemelk ved Teie skole 

 

Kort om bakgrunn: 

Skoleledelsen ved Teie skole besluttet våren 2018 å ikke tilby skolemelk og skolefrukt 

høsten 2018. Se her: https://www.faerder.kommune.no/teie-skole/nyheter-fra-

skolen/nyheter-fra-skolen/skolemelk-og-skolefrukt-skolearet-18-19.16458.aspx 

Rektor informerte høsten 2018 FAU om at dette ville bli videreført ut inneværende skoleår.    

Rektor ønsker nå en tilbakemelding fra elever og FAU før skolen tar en “endelig beslutning” 

om skolemelk. Skolefruktordning anses som uaktuelt å innføre.   

 

Fakta:  

Skolemelkordningen, hvis den ses på som en «aktivitet», synes å komme i konflikt med 

prinsipper om en gratis skole og ikke minst reklamering for produkter som koster penger. 

Reklame på skolens nettsider for produkter som noen av skolens familier muligens ikke har 

økonomisk kapasitet til å kjøpe er en slik konfliktsone. Reklamen er tidvis omfattende og det 

kommer stadig nye «tilbud».   

Skolemat og skoledrikke ses på som foresattes ansvar. En rask beregning viser at innkjøp 

av drikkeflasker som holder på kald drikke i inntil 24 timer raskt vil «tjene seg inn», kontra 

kjøp fra skolelyst.no Dette vil også muligens kunne gi en likere mulighet for alle 

elever/familier. Det er for eksempel ca. 4% av elevene ved skolens SFO som har “redusert 

oppholdsbetaling” grunnet lav inntekt i husholdningen.  

Elever som går på skoles SFO vil jevnlig få tilbud om melk som drikke.  

Skoleledelsen ved Teie skole har mange ansvars- og arbeidsoppgaver. Ledelsen ønsker å 

bruke deler av arbeidstiden på tiltak for å utjevne sosiale forskjeller, bedre skolemiljøet og å 

arbeide med inkludering av alle typer elever. Vi tenker at vi heller ønsker å bruke noe av 

tiden til koordinering av utlån av skolens lokaler (til for eksempel bursdager og 

klasseaktiviteter) enn å administrere en melkeordning, hvis vi må prioritere. At lærere eller 

assistenter skal bruke tid til melkeordningen i stede for å være sammen med elever er 

uaktuelt.  

Teie skoles lærere og assistenter mener: Det går voksentid til ordningen som heller kan 

benyttes til oppfølging av enkeltbarn og/eller tiltak som kommer alle elevene ved skolen til 

gode. De ansatte ved Teie skole er tydelig på at de ser gevinster av å ikke ha melkeordning 

ved skolen. 

En rask undersøkelse viser at det kun er to (-2-) barneskoler i Færder kommune som har 

tilbud om skolemelk gjennom skolelyst.no. De andre skolene har avviklet ordningen de siste 

1-3 årene.  

Nedenfor følger “erfaringer fra annen skole på Nøtterøy som har evaluert 

skolemelkordningen” (FAU med innspill fra skolen): 

- Få barn benyttet seg av ordningen. 

-Mange av barna som hadde melkeordning ville ikke ha melken sin. 

-Foreldre vil ikke ha melk hjem i sekken. 
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-Å helle ut så store mengder melk i vasken skapte et luktproblem og er lite miljøvennlig. 

-Lærere og FAU-representanter oppfatter det som uetisk å lære opp barna å helle ut så mye 

melk. Det samlet seg opp så mye melk i løpet av uka at det måtte kastes flere brett med 

melkekartonger. 

- FAU mener også at den ernæringsmessige faktoren kan ivaretas hjemme. 

  

Skolen ved rektor imøteser tilbakemeldinger fra FAU og elevrådet rundt 

skolemelkordningen ved Teie skole, enten muntlig eller skriftlig, senest innen 1.juni.  

 

 

Med hilsen 

 

Jan Kristian Johansen 

Rektor Teie skole 

 


