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HEIMILI OG SKÓLI – LANDSSAMTÖK 
FORELDRA

• Frjáls félagasamtök með beinni aðild foreldra og 
foreldrafélaga. 

• Einu samtök foreldra barna á leik-grunn- og 
framhaldsskólaaldri sem starfa á landsvísu.

• Skrifstofa samtakanna er að mestu rekin á árgjöldum 
félagsmanna, bakhjörlum og styrkjum.

• Eru á fjárlögum og með þjónustusamning við Mennta-
og menningarmálaráðuneytið.
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LÖG UM GRUNNSKÓLA (NR. 91/2008)

• 23. gr. Skólamálsverðir.

• Í grunnskóla skulu nemendur eiga kost á málsverði á 
skólatíma í samræmi við opinber manneldismarkmið. 

• Sveitarfélögum er heimilt að taka gjald fyrir 
skólamáltíðir samkvæmt sérstakri gjaldskrá sem þau 
setja.
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UMRÆÐA UM MÖTUNEYTISMÁL

• Stundatöflur og hversu langan tíma börnin fá til að 
nærast.

• Gæði, hollusta – markmið lýðheilsustöðvar.

• Verðlagning – hvað greiða foreldrar fyrir máltíðir og 
hvernig er innheimtu háttað.

• Aðbúnaður í mötuneytum – hljóðvist, agavandamál 
og einelti.
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http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2009/08/19/100_vantar_til_starfa_a_fristundaheimilum/


HVERSU LANGAN TÍMA FÁ BÖRNIN TIL AÐ 
NÆRAST.

• Stundatöflur og hversu langan tíma börnin fá til að 
nærast.

• Íþróttir og sund strax á eftir eða undan.

• Fá börnin svigrúm til að njóta matarins ? 

• Eða eru þau eins og dýr á bás sem háma í sig á sem 
skemmstum tíma.
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VERÐLAGNING
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• Áherslur sveitarfélaga eru mismunandi.

• Neytendasamtökin gerðu könnun á verði skólamáltíða 
15. janúar 2009.

• Er hægt að kaupa stakar máltíðir eða verður að vera í 
áskrift ef svo er hvernig er komið til móts við sérþarfir.

• Innheimtuaðferðir.

• Baráttumál okkar eru að öll börn eigi kost á mat í 
mötuneyti, óháð efnahag foreldra.



Aðbúnaður

Er skólinn hannaður með mötuneyti.

Getur mötuneytið tekið á móti öllum 
nemendum á tiltölulega skömmum 
tíma.

Hvernig eru aðstæður og hljóðvist.

Fullorðnir borði með börnunum –
foreldrar og/eða starfsfólk.

Gott samstarf foreldra og skóla er undirstaðan að því að börnin okkar nái árangri í lífinu – vertu með!
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Gæði, hollusta 

Fjölbreytni – unnin matvæli, ferskleiki, 

framboð af ávöxtum og grænmeti.  

Hvað borða börnin?

Fullorðnir borði með börnunum –foreldrar 

og/eða starfsmenn.

Nám í gengum mat og matarvenjur.

Gott samstarf foreldra og skóla er undirstaðan að því að börnin okkar nái árangri í lífinu – vertu með!
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TAKK FYRIR MIG!


