Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
Grunntildeling: 7 900 000 kroner Kapittel- og prosjektnummer: 0226.50-32163 Referanse: 1760ORU
Grunntildelingen skal brukes til arbeid beskrevet i den generelle delen av oppdragsbrevet. Der ikke annet er presisert, skal de senterspesifikke oppdragene
finansieres på én av tre måter:
 Bruk av akkumulert mindreforbruk på grunntildelingen
 Omdisponering av ubrukte prosjektmidler der prosjektene enten er ferdigstilt, eller der det gjenstår mer midler enn det vil være behov for
 Prioriteres innenfor den ordinære grunntildelingen
Grunntildelingen utbetales i to terminer, på 3 950 000 kroner hver. Senteret sender faktura til Utdanningsdirektoratet v/1760ORU med forfall 31. mars og
30. september.
Senteret får oppgaver fra – og styres av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet i fellesskap, jfr. senterets mandat.

Senterspesifikke oppgaver for 2017
Valgfag
Senteret har hovedansvar for å utvikle
støttemateriell til valgfaget Fysisk aktivitet og
helse. Dette skal gjøres i samarbeid med andre
relevante sentre.

Resultat- og rapporteringskrav for 2017
Resultatkrav:
 Det er utviklet flere ressurser til valgfagene.
Ressursene skal være tverrfaglige, passe
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Utvikle en strategi for å bistå UH i arbeidet med å
øke kompetansen om fysisk aktivitet, kosthold og
helse blant barnehagelærere, lærere og
helsepersonell.
Styrke arbeidet med nettsidene når det gjelder
kosthold og fysisk aktivitet slik at de er behovs- og
brukertilpasset
Finne, beskrive og publisere gode eksempler på
måltider og matordninger i skolen og i SFO.

Utvikle læringsressurser knyttet til veiledningen til
læreplanen for Mat og helse.
Publisere gode eksempler på opplærings- og
vurderingspraksis i faget kroppsøving for ulike
elevgrupper i hele grunnopplæringen.
Senteret skal bidra i arbeidet med regjeringens
Handlingsplan for svømmeopplæring på 4. trinn

aldersblandede grupper og vise variasjon i
arbeidsmetoder
 Valgfagressursene er lett tilgjengelige på
hjemmesidene og enkle å bruke
 Har samarbeidet med andre sentre om ressurser der
det er aktuelt
Resultatkrav:
 Kompetansen om fysisk aktivitet, kosthold og helse
blant barnehagelærere, lærere og helsepersonell er
økt
Resultatkrav:
 Tallfeste målgruppenes bruk av nettbasert støtte- og
veiledningsmateriell og beskrive trender
Resultatkrav:
 Det er utviklet en dynamisk eksempelsamling som er
tilgjengelig på nett
 Både for nye og eksisterende tiltak bør det fremgå
hvilke som oppfyller helsedirektoratets retningslinjer
for mat og måltider i skolen
Resultatkrav:
 Det er utviklet nye læringsressurser til veiledningen til
læreplanen for Mat og helse
Resultatkrav:
 Det er utviklet gode eksempler tilgjengelig på nett for
ulike elevgrupper
 Beskrive status for arbeidet i 2017
Nærmere beskrivelse av oppgaven er gitt i supplerende
oppdragsbrev 2/16.
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Utbetaling
Fra skoleåret 2016/2017 igangsettes et forsøk med
ekstra tid til fysisk aktivitet i et utvalg
ungdomsskoler. Senteret har fått midler til å
opprette en stilling som i de kommende tre årene
dels skal brukes til å bidra inn i forsøket og dels
komplettere den øvrige staben med kompetanse
innenfor barnehagefeltet.
Sammenstille og formidle gode erfaringer,
eksempler og modeller for daglig fysisk aktivitet.
Arbeidet bør også omfatte aktiv transport
(gåing/sykling) til/fra skolen.
Vekten legges på 1.-7. årstrinn. Fra 2017 bør 8.-10
trinn også inngå. Hensikten er at skolene skal få ta
del i erfaringer, eksempler og kunnskap.
Drifte og videreutvikle Aktivitetsbanken slik at den
er oppdatert på relevante aktiviteter for barnehage
og skole.
Styrke arbeidet med mat og måltider som del av
det pedagogiske arbeidet i barnehager etter
føringer i ny Rammeplan for barnehager (2017).

Delta i arbeidsgruppe for revisjon av retningslinjer
for barnehage

Faktura med forfall 15.
mars
Supplerende
oppdragsbrev
nr. 2/2015

Resultatkrav:
 Bistå i gjennomføringen av prosjektet
 Styrke arbeidet knyttet til barnehage

Tildeling:

Resultatkrav:
 Dersom det er modeller som er evaluert bør dette
framgå av rapporteringen
 Oversikt over gode modeller for daglig fysisk aktivitet
for alle på skoler i Norden. Dette inkluderer også
gåing/sykling til og fra skolen.
 Oversikt over gode modeller er formidlet til sentrets
målgrupper
Resultatkrav:
 Senteret har oppdatert Aktivitetsbanken for barnehage
og skole
Resultatkrav:
 Det er utarbeidet og gjennomført tiltak i samarbeid
med Helsedirektoratet
 Senterets nettsider er oppdaterte på dette temaet
 Det er utviklet en dynamisk eksempelsamling som er
tilgjengelig på nett
Resultatkrav:
 Senteret har bidratt i arbeidet i arbeidsgruppe,
også med eksempler fra praksisfeltet
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Bidra i arbeidet med implementering av Nasjonal
faglig retningslinje for mat og måltider i skolen

Arbeid med ny rammeplan
Senteret skal arrangere en konferanse om arbeid
med ny rammeplan med vekt på senterets
fagområde (fagområdet i rammeplanen: kropp,
bevegelse, mat og helse) sett i sammenheng med
andre fagområder i rammeplanen og
rammeplanen som helhet. Konferansen kan
arrangeres i samarbeid med andre sentre og det
oppfordres til at konferansen eller deler av
innholdet kan gjøres tilgjengelig på nett.

Senteret skal koordinere tverrfaglig samarbeid
med Kunst- og kultursenteret, Matematikksenteret
og Naturfagsenteret om temaet Måltid som
pedagogisk arena.

Resultatkrav:
 Resterende konferanser er gjennomført i
samarbeid med Helsedirektoratet
 Plattform for e-læringskurs for kantinedrift,
«Påfyll» er utarbeidet
 Kantinekurs er oppdatert og tilgjengelige på
nettsidene
Resultatkrav:
 Senteret har arrangert konferanse om ny
rammeplan

Resultatkrav:
 Ressurser er samlet og oppdatert i forhold til ny
rammeplan og eventuelt nye ressurser er utviklet
om temaet
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Finansieres med
senterets restmidler
på prosjekt 21369
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