Elevene selv:
Meninger som sier noe om det å ha Skolefrukt på skolen: OBS: Innleggene som er gjengitt kan være
forkortet. Vi har først og fremt tatt med elevens syn på det å ha Skolefrukt.
Jente, 14 år, Budstikka 31.10.2013
Jeg er superfornøyd, medelevene mine er superfornøyde og nesten alle på hele skolen er
superfornøyde med å ha skolefrukt. Det er da man ikke trenger å ta med seg frukt hjemmefra som
blir varm og får bulker i seg. Alle elevene setter pris på kald og fersk frukt på skolen.
Skoleelev, 15 år, Aftenposten 16.1.2014
Det er synd at voksne ikke er klar over at frukt kan være en grunnleggende faktor i en elevs
skolehverdag. Jeg har dårlige morgenvaner og kan ende opp uten frokost eller matpakke, da er frukt
en avgjørende faktor for min skoledag. Det er allmennkunnskap at sult ødelegger konsentrasjon, og
at konsentrasjon er grunnleggende for effektiv læring.

Foresatte:
Foresatte, svart på undersøkelse om abonnementsordningen, oktober 2013
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Veldig fornøyd med ordningen! Anbefaler den til alle som det kan være relevant for.-)
Elsker skolefruktordningen. Håper den overlever med ny regjering!
Min sønn spurte meg om er det mulig å få 2 frukt per dag. han synes det er ikke nok med 1,
men vill ikke ta mer fra hjemme. :)
Jeg ville følt meg som en litt dårligere foreldre om jeg ikke deltok på skolefrukten. Det føles
godt å vite at hun får frukt hver eneste dag selv om det ikke ligger i matpakken som hun får
hjemmefra.
Veldig fornøyd lita jente som får skolefrukt...(hun gleder seg til frukttid:)
Veldig fornøyd. Jenta mi elsker frukt, så veldig glad for ordningen! Fikk sist et surt eple, men
ellers bare veldig fornøyd!!!
Super ordning!
Håper dette fortsetter mens barnet mitt går på barneskolen
Jeg er en travel mamma som ikke tenker på gi frukt til barnet hverdag. Det føles godt å høre
at han spiser frukt på skolen. Gutten min er også flinkere til å spise frukt etter skolefrukt
ordning
Jeg synes det er fantastisk god kvalitet på frukten. Mitt barn er veldig fornøyd!
Artig med produktene man kan få kjøpt i nettbutikken deres også. Skolefrukt bidrar til at
frukt blir kult. Bør forbli en del av tilbudet i skolen. Like viktig som lesing og skriving, er
erfaring og kunnskap om riktig mat og god helse.
Skulefruktordningen er helt genial og til stor glede for oss!!
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Eleven liker godt at det utleveres mye forskjellig frukt.
Vi har god tilgang på frukt hjemme hos oss selv, men med skolefrukt får eleven mer variasjon
enn hva vi tilbyr
Barna er veldig fornøyde, det var de som selv fortalte at de ønsket seg skolefrukt og setter
også pris på å ha fått det.
Opplever dette som et positivt supplement til kosten/skolenista.
Et godt argument for å abonnere på skolefrukt er at man slipper å huske på å sende med
frukt hver dag, og i tillegg slipper man å få fruktgris i bunnen av sekken.

Skolefruktansvarlige:
Ansvarlige for frukten på barneskoler, svart på undersøkelse om abonnementsordningen, mai 2013
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Ordningen er populær. Elevene gleder seg til å se hva som er dagens frukt.
Vi er veldig godt fornøgd over det som blir levert av skolefrukt. Leverandøren av frukt er
serviceinnstilt og er det noe som mangler av frukt så blir dette ordnet raskt
Vi er svært fornøyd! Det er positivt at elever får ansvarsområder i skolen. Det er elevrådet
som teller opp frukten, vasker kurvene og rydder på fruktrommet. Altså liten tid for meg!
Vi er svært fornøyde med ordningen. Det aller beste er at foreldrene betaler direkte til dere.
Vi slipper foreldre som glemmer å betale og alt maset som følger med.

