
FISKESPRELL I BARNEHAGE OG SFO 



FISKESPRELL 
- VI SPRER SJØMATGLEDE! 

• Målet med Fiskesprell 

– Bidra til at barn og unge spiser mer sjømat 

– Bidra til at myndighetenes anbefalinger for mat og 
måltider i barnehage og skole følges opp 

– Bidra til utjevning av sosial ulikhet i kosthold  

• Forankring 

– Helsedirektoratets kostholdsråd 

• Målgrupper 

– Ansatte i barnehager og skoler, samt foreldre  

– Studenter ved høgskoler, universitet og elever ved 
videregående skoler 



ET SAMARBEID MELLOM: 

I tillegg bidrar fiskesalgslagene og: 

Fylkeskommunene 

http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/departementene/naerings-og-fiskeridepartementet


TILBUD TIL BARNEHAGE/SFO 
• Gratis heldagskurs for ansatte, trinn 1 og trinn 2 – teori og praksis 

• Veiledningshefter for ansatte og aktivitetshefte for barna 

• Oppskriftshefter 

• Støtte til foreldrearrangement og kollegainspirasjon 



PROGRAM FOR DAGEN 
09.00 Velkommen 

 - Bli kjent med Fiskesprell 

 - Barn, kosthold og sjømat 

10.00 Måltider i barnehagen 

 - Smaksopplevelser 

 - Mat som pedagogisk aktivitet 

11.30 Lunsj 

12.00 Praktisk matlaging 

 - Hygiene 

 - Kvalitet 

 - Ulike tilberedningsmetoder 

12.30 Praktisk matlaging i grupper 

13.45 Måltid med alt det gode vi har laget 

14.30  Opprydning og felles avslutning  

15.00 Takk for i dag! 



ANDRE TILBUD FRA FISKESPRELL 
• Undervisningsmateriell 

og råvarestøtte til mat og 
helsefaget i grunnskolen 

• Råvarestøtte til 
arbeidslivsfaget 

• Kurs for lærere i mat og 
helse og lærerstudenter 

• Kurs for elever på barne- 
og ungdomsarbeiderfag 
på vgs. 



HVORFOR FISKESPRELL? 
• Mange barn får for lite sjømat 

hjemme  

• Et sunt mattilbud er et godt 
utgangspunkt for lek og læring 

• Positive matopplevelser gir 
matglade barn 

• Vi gjør det enkelt å velge sunn mat 

• Evalueringer av Fiskesprell viser at 
barnehager som deltar serverer 
mer sjømat, som pålegg, varmmat 
og på tur. 



MÅLTIDET I BARNEHAGE OG SFO 

• Måltidet er en sosial arena og 
en viktig læringsarena 

• Gjennom felles måltider 
formidles matkultur 

• Det er viktig at barna opplever 
matglede og varierte 
smaksopplevelser 



SJØMAT PÅ TUR 
 

• https://vimeo.com/158205210  

https://vimeo.com/158205210
https://vimeo.com/158205210


BARN LIKER MAT DE VELGER SELV 
 

• Gi barn sjansen til å gjøre valg på egne 
premisser 

• Noen liker ikke «fisk», men liker fiskeboller 
og makrell i tomat 

• Smakspreferanser endres over tid 

• Involver barna i matlagingen 

• Ta utgangspunkt i smaker og råvarer som 
barna kjenner 



FISKESPRELL-OPPSKRIFTER 



OPPSKRIFTER TILPASSET BARNEHAGE OG SFO 

• Passer for mange 

• Tilpasset retningslinjene 

• Enkelt og godt – la barna 
hjelpe til!  

• Variasjon – en favoritt for 
alle 
 



ENKELT ER GODT NOK!  



LÆRE MER? 

• Bli med på kurs! 

• Mer informasjon på www.fiskesprell.no   

http://www.fiskesprell.no/


Sammen sprer 
vi  

sjømatglede 
og gjør sjømat 
til et naturlig 
valg for barn 

og unge 


