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VEDR. UDKAST TIL BEKENDTGØRELSE OM
SKOLEFRUGT
Børnerådet yder i medfør af § 88 i lov om retssikkerhed og administration
rådgivning til myndighederne om spørgsmål, der vedrører børns opvækstvilkår.
Børnerådets anbefalinger vedrørende børnesundheden fremgår bl.a. af rådets
supplerende rapport til FN’s Børnekomité .
I overensstemmelse med dets anbefalinger på sundhedsområdet i øvrigt har
Børnerådet tilsluttet sig ”Netværket - Gratis skolefrugt til alle børn senest i
2012” og kan derfor som rådets kommentar til udkastet henvise til
Netværkets brev til fødevareministeren af 26. august i år vedr. EU-støttet
skolefrugt 2009/10.
Af brevet fremgår, at Netværket ikke anser den delvist forældrebetalte
frugtordning, som ministeren foreslår, for gavnlig eller tilstrækkelig. Dette
skyldes følgende:
• Ordningen vil erfaringsvis kun opnå en lav tilslutning, når den opererer med
hel/delvis forældrebetaling.
• Den sociale ulighed i sundhed vil øges med denne ordning, fordi børn på
ressourcesvage skoler og børn fra svage familier kun får begrænset gavn af
EU-støtten.
• Ordningen gavner ikke læring og trivsel. Individuelle frugtordninger har i
lighed med skolemælksordninger karakter af servicetilbud til forældrene mere
end af pædagogiske tiltag. En ordning, der ikke omfatter alle børn, inddrages
derfor ikke i undervisningen. De elever, der ernæringsmæssigt har mest brug
for frugt, er også de elever, som læringsmæssigt vil få mest gavn af frugt,
men de vil ikke komme til at deltage i ordningen.
• Ordningen forbedrer ikke folkesundheden, fordi den i bedste fald alene vil
gøre skolefrugt billigere på skoler, der i forvejen har en ordning.
Der henvises til Netværkets brev for yderligere dokumentation.
Sammen med Netværket anbefaler Børnerådet, at ordningen finansieres via
finansloven, fordi gratis skolefrugt
•
•
•
•
•

forbedrer folkesundheden,
mindsker social ulighed,
fremmer trivsel og læring i skolen,
understøtter forældrenes ansvar for, at deres børn får sunde kostvaner og
betaler sig.
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