


• 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 blir fulgt

– Bidra til utjevning av sosial ulikhet i kosthold 

• Forankring

– Helsedirektoratets kostråd

• Målgrupper

– Ansatte i barnehage, skolefritidsordning og skole samt foreldre 

– Videregående skole, høgskole og universitet

FISKESPRELL
- ET NASJONALT KOSTHOLDSPROGRAM



Fiskesalgslagene
Fylkeskommunene

ET SAMARBEID MELLOM:

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


Trøndelag fylkeskommune har ansvar for organisering 
og gjennomføring av Fiskesprell-kurs for:

– ansatte i barnehager og skolefritidsordninger

– elever ved barne- og ungdomsarbeiderlinjen 

i videregående opplæring 

Tilbyr også en egen modell med besøk i den 
enkelte barnehage/SFO med barna 
og de ansatte som deltakere



FISKESPRELL
- ET NASJONALT KOSTHOLDSPROGRAM

















Fiskesprell
- Sammen sprer vi sjømatglede!



For mer informasjon om kurstilbud i barnehager, skolefritidsordninger og 
videregående opplæring, ta kontakt med fylkeskontakt for Fiskesprell:

Nina Glærum: Ningl@trondelagfylke.no

Se også: https://www.trondelagfylke.no/fiskesprell

mailto:Ningl@trondelagfylke.no
https://www.trondelagfylke.no/fiskesprell


En time daglig fysisk aktivitet i skolen
Er det mulig å få til? Og hvordan kan det løses?



Fysisk aktivitetsnivå, nye nasjonale data

(Steene-Johannessen J, Anderssen SA, med flere, 2019)

https://www.fhi.no/globalassets/bilder/rapporter-og-trykksaker/2019/ungkan3_rapport_final_27.02.19.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/bilder/rapporter-og-trykksaker/2019/ungkan3_rapport_final_27.02.19.pdf


Formål: 
• Undersøke effekten av økt fysisk aktivitet og kroppsøving på fysisk helse, 

psykisk helse, læring og læringsmiljø blant 2084 elever i 9.trinn

School in motion (ScIM)

Hovedfunn:
To timer ekstra fysisk aktivitet har 
effekt på læring

Effektene av økt fysisk aktivitet 
avhenger av hvordan den 
gjennomføres

(Kolle E, Steene-Johannessen J, med flere, 2019)

https://www.udir.no/contentassets/00554e6be9104daeb387287132cef1e0/sluttrapport-scim.pdf


• Tilrettelegging for økt fysisk aktivitet til barn og unge i 
grunnskolene i Trøndelag

• Oppvekstprogrammet
• Den fysiske skolesekken

• Evalueringen viser positive resultater, men begge satsingene 
bærer preg av manglende forankring på kommunalt nivå

Lokale utprøvinger



Nasjonale føringer

Granavolden-plattformen 
Flertallsregjeringa (H, Frp, V og Krf) 

sin politiske plattform 

(17. januar 2019) side 47:

«…legge til rette for økt fysisk aktivitet i 

skole/SFO med mål om én times daglig fysisk 

aktivitet innenfor dagens timetall, uten at det 

går på bekostning av lærernes metodefrihet».
https://www.regjeringen.no/contentassets/7b0b7f0fcf0f4d93bb6705838248749b/plattform.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/7b0b7f0fcf0f4d93bb6705838248749b/plattform.pdf


• Fysisk aktiv læring – undervisningsmetode som 
kan benyttes av alle lærere i alle fag

• Senter for for fysisk aktiv læring (SEFAL) opprettet 
ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal 

• Sertifisere og utdanne 1000 lærere og 100 skoler nasjonalt i 
hvordan fysisk aktiv læring kan benyttes i skolen i andre fag enn kroppsøving

• Mål: bidra til at elever får mer aktiv, praktisk og variert 
undervisning med fokus på motivasjon og trivsel 

Éin time dagleg fysisk aktivitet 
i skulen er mogleg å få til!



• Kompetanseheving der ca. 10 lærere på skolen gjennomgår en nettbasert 
utdanning i fysisk aktiv læring med utgangspunkt i praksis på egen skole

• Tilgang til database med undervisningsopplegg for fysisk aktiv læring

• FAL utstyrspakke

Tre hovedkomponenter i SEFAL og skolene sitt samarbeid:



• Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) ønsker gjennom sin 
nasjonale sertifisering av skoler og lærere å tilby en pilot i 
Trøndelag fom høsten 2019 for så å utvide med flere skoler fra 
høsten 2020

• Målet er å finne gode løsninger for hvordan tilrettelegge for økt 
fysisk aktivitet i den enkelte skole gjennom fysisk aktiv læring 
(FAL-metoden), og sikre overføring til de andre skolene i fylket 

Trøndelags deltakelse i SEFAL



Er det barne- og ungdomsskular i Trøndelag som 
er interessert i å utvikle fysisk aktiv læring som 
eit metodeval i skulen? 

Et samarbeid mellom:



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke

For spørsmål, ta kontakt med 

Nina Glærum: Ningl@trondelagfylke.no
John Tore Vik: Johvi@trondelagfylke.no

mailto:Ningl@trondelagfylke.no
mailto:Johvi@trondelagfylke.no

