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Får skolefrukten
på bordet igjen!
Innlegg
KaTHrine
Kleveland

førstekandidat (sp)
vesTfold
er
landets
grønnsakhage. Vi dyrker
minst 25 prosent av alle
grønnsakene i Norge, men
vestfoldingene spiser ikke så
mye nok frukt og grønt som
de burde. Bare halvparten av
vestfoldingene spiser grønnsaker hver dag, og enda færre spiser frukt hver dag.

er ordbruken tvetydig rundt
dette prinsippet, og vi stiller
spørsmål ved om dette kan
være brudd på Barnekonvensjonen.

regjeringen trosser tunge faglige råd, vende det døve øret til
barna, og viderefører denne instansen, uten videre utredninger.

dagens lov er sterk og tydelig, det er håndhevingen som er
problemet. Fylkesmannen har
hatt ansvar for dette i 14 år, og
titusener av barn har lidd under
deres sviktende innsats. De 177
høringssvarene til Djupedalrapporten gir et talende bilde:
Ingen av barnas forkjempere
ønsket fylkesmannen, mens de
mektige aktørene i skolesystemet argumenterte hardt for å
beholde den instansen som i
praksis har gitt dem amnesti for
grove lovbrudd. Lederen av
Djupedalutvalget, fylkesmann
Øystein Djupedal, kom med et
sterkt budskap da han gikk på
tvers av eget embete og krevde
en ny, uavhengig klageinstans, i
likhet med Barneombudet. Det
faller på sin egen urimelighet at

dessverre er vi en svak
stemme i forhold til de mektige
aktørene
i
skolesystemet.
50.000 mobbeofre og deres familier er lei av å ikke bli hørt og
tatt på alvor. Stortinget er nå
vårt siste håp fordi lovforslaget
skal opp til avstemming. Vi setter pris på at KrF siden Bondevik har hatt mobbing som hjertesak. Det er et omdømme som
må forvaltes med omhu. Ditt
mandat gir deg en unik mulighet til å hjelpe utallige barn,
Anders Tyvand. Vi ber deg fraråde Stortinget å vedta en lov
som svekker barns rettsvern, og
håper at du jobber videre med å
utrede muligheten for en ny,
uavhengig, klageinstans som
kan håndheve loven og gi fortvilte barn håp om hjelp.

den nye Folkehelseundersøkelsen Helse og trivsel,
som ble offentliggjort fra
Vestfold
fylkeskommune
nylig tyder i tillegg at på at
forbruket har gått ned fra
tidligere
undersøkelser.
Oversiktsdokumentet Vi i
Vestfold, med folkehelsestatistikk fra i fjor, tyder på at
grøntforbruket i Vestfold
hadde gått noe ned fra 2008
– 2011, samtidig som resten
av landet økte sitt grøntforbruk. (her har Folkehelseinstituttet/Norgeshelsa slått
frukt
og
grønnsaker
sammen).
deT er dessverre de unge
som spiser minst frukt og
grønnsaker. Folkehelseundersøkelsen Helse og trivsel
viser at bare 38,6 prosent av
menn mellom 18–24 år spiser
frukt eller bær minst fire
ganger hver uke.
Dette må vi rett og slett
gjøre noe med. Vi vet det så
godt. Det er god folkehelse i
hver frukt- og grønnsakbit vi
spiser. Jo sterkere og finere
farger, jo bedre er det for
kroppen vår.
senTerparTieT vil ha tilbake frukt- og grøntordningen i skolen. Få folkehelsetiltak er så godt evaluert og
grundig dokumentert som
frukt og grønt i skolen. Gratis
skolefrukt gir helsegevinst.
Kunnskapsbasert folkehelsearbeid handler om å
skaffe oversikt så vi vet hva
vi må gjøre noe med, og der-

etter iverksette de tiltakene
som vi vet har effekt. Helsevaner etableres tidlig, og
dem drar vi med oss i voksenlivet.
vi veT at helseforskjellene
er store og at de er skeivt fordelt. De som spiser mest
frukt og grønt, er de med
høyest utdannelse og høyest
inntekt. For å endre dette må
vi iverksette tiltak som er sosialt utjevnende. Da tror
Senterpartiet at bedre kosthold for barn og unge må tilbys der alle er, i barnehager
og på skolen.
Forskning viser også at
smak kan endres, og nettopp
frukt- og grøntordningen i
ungdomsskolen viste dette.
Totalt har nærmere 2.000
elever blitt fulgt gjennom en
åtteårsperiode. Ungdommene spiste mer frukt og grønt,
og ordningen nådde dem
som ikke spiste frukt og
grønt hjemme.
de elevene som tidligere
var storforbrukere av brus og
snacks, var de elevene som
hadde størst nedgang i forbruket av denne type mat
når de fikk gratis frukt. Gratis skolefrukt var langt mer
effektivt for å bedre skolebarnas inntak av frukt og
grønt enn ulike abonnementsordninger.
Elevene som fikk gratis
skolefrukt rapporterte også
om mindre overvekt åtte år
etter at de var med i ordningen, enn elever som ikke fikk
det samme tilbudet.
– Skolefrukt er et av ytterst
få tiltak på verdensbasis som
har en dokumentert effekt
på inntaket av frukt og grønt
og dernest folks helse, har
professor Elling Bere ved Institutt for folkehelse, idrett
og ernæring ved Universitetet i Agder fastslått.
den blåblå regjeringen
fjernet sunn og fargerik
frukt, fordi det ikke funket
like bra alle steder, og fordi
det kostet for mye. Praktiske
utfordringer kan løses. Sp vil
gjeninnføre frukt- og grøntordningen. Gratis skolefrukt
handler om forebygging
framfor reparering. Skolefrukt vil gi bedre folkehelse,
mindre sosiale forskjeller og
er god samfunnsøkonomi!

■ følg debaTTen

Kikhoste
utbrudd
ved Eik
skole
■ veldig mange voksne
som har hatt kikhoste som
barn, tror at de da ikke kan få
den igjen. Dette er feil. Hvert
år er det kikhosteepidemier,
og den kan bli ganske heftig.
Men det går over
bea berit borge
■ deTTe er de jo vaksinert
mot! Dumt for de barna som
ikke er det ... kan faktisk
være farlig.
marita risvik-Kirkhaug

Nytt bolig
prosjekt i
Ollebukta
■ Jippi ... enda flere
tilflyttere langs brygga som
vil klage på bråk i helgene og
sommeren.
Christina sivertsen
■ deTTe blir fint – oppgradering av området i forhold
til i dag.
pål aas

Rosa og
blå
«traktor
egg»
■ Kommer ikke til å bli
imponert før den dagen de
tar i bruk organisk plast
lagret av for eks. hamp, det
er nok plast på jorda.
maiken medium
■ så bra at man opprettholder gamle kjønnsrollemønstre med inndeling etter
farger. Dette burde de gjort
allerede i 1917.
Tore Hansen

