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• Nærværsarbeid
• Ungdom i fokus - med møteplass, 

feriejobb for utsatt ungdom, aktivt friår 
og kulturarrangementer

• Strømsøhjelpa - tverrfaglig samarbeid om 
én dør inn og lavterskel tilbud til familier

• Samarbeid med Drammen vgs og USN 
om helhetlige kvalifiseringsløp

• Ekstra tilskudd fra 
Utdanningsdirektoratet til sårbare barn 
og unge og økt pedagogtetthet i 
levekårsutsatte områder





•

•

•

•



•

•

•

•

•



•

•

•

•



•

•

•

•

•



Bærekraft

Matsikkerhet

Lokale ressurser

Kostholdsråd

Elevmedvirkning

Utvikling av skolemat på Brandengen skole

Utvikle en modell for skolemat på 
Brandengen skole som er innenfor de 

økonomiske rammene og praktiske 
begrensninger ved skolen.



Hva har vi 
gjort?

• Utarbeidet prosjektplan, i tråd med vedtak fra HU

• Ekstern utlysning for å rekruttere prosjektleder i 40 % 
stilling

• Ansatt prosjektleder i 40% stilling. Han startet 01.03.22



Hva har vi undersøkt?

• Undersøkt om vi kunne få 
overskuddsmat fra hoteller nær 
oss.

• Kan vi få hjelp av frivillige 
organisasjoner til å frakte maten?

• Kan vi få noe gratis, eventuelt 
bidra med noe til råvarer?

• Hvem kan lage det vi får gratis?



Hva jobber vi med nå?

• Intensjonssamtale med Marienlyst skole om at ungdomsskole-
elevene kan bidra med noen måltider i fagene PVT og 
arbeidslivsfag.

• Undersøke videre om mat og restaurantfag på Åssiden 
videregående kan produsere noen skolemåltider.

• Avklare hvilke muligheter Drammen Kjøkken har.

• Dialog med øvrige frivillige lag og foreninger i nærmiljøet.



Hva ser vi for oss før sommeren og til høsten?

• Avklare hvilke muligheter som kan tilbys fra høsten.

• Budsjett for skolemat er 150 000

• Vi tenker at et trinn skal få mat 3 ganger i uka. Det vil si ca. 70 elever per gang. Vi planlegger for 5. 
trinn.

• Kartlegge ulike allergier og matintoleranse på elevene på 5. trinn.

• Utprøving av ulike matretter. Elevene skal være med å smake og si hva de synes.

• Planlegge gjennomføring fra høsten 2022.

• Start uke 41.

• Evaluere med elever og foreldre i november etter ca. 8 uker.

• Justere og videreføre ut desember.

• Sluttevaluering med hvor det skisseres hvordan en kan videreføre skolemat.


