Styrets uttalelse angående lunsj
Bakgrunn
I forbindelse med foreldremøte 23. august 2016 ble det stilt spørsmål ved lunsjordningen på
campus.
Styret ønsker å komme med en uttalelse angående lunsjordningen for elevene på Den
Norske Skolen i Brussel (DNSB).
Før 2013, da DNSB var en del av Den Skandinaviske Skolen i Brussel (SSB), var de norske
elevene sidestilt med resten av de skandinaviske elevene på campus.
Svenske regler for skoledrift tilsier at SSB må tilby varm mat til de svenske elevene. Derfor
har elevene tilgang til varm mat i kantinen. Administrering og kostnader for drift av kantinen
på campus ligger hos SSB.
Dette er noe av bakgrunnen for drift av kantinen på campus.
I 2013 ble DNSB en selvstendig skole som følger den norske læreplanen og er godkjent
med statstøtte etter Friskoleloven. Det ble inngått en avtale med SSB om de norske elevene
fortsatt skulle kunne ha et tilbudet på varm mat på skolen. All registrering og fakturering skjer
mellom foresatte og SSB direkte.
Skolen er oppmerksom på den økonomiske utfordring som ligger i at norske foreldre må
betale separat for matordningen i tillegg til skolepengene. Matordningen på campus er et
tilbud til de norske elevene, men skolen har dessverre ikke mulighet for å dekke utgiftene
som en del av skolepengene.
Dette blir regulert av Friskoleloven.
Friskoleloven paragraf 6-3.1omhandler Krav til bruken av offentlege tilskot og
skolepenger.
Alle offentlege tilskot og skolepengar skal kome elevane til gode. Dette inneber mellom anna
at skolen ikkje kan
a)
gi utbytte eller på annan måte overføre overskot til eigarane eller deira nærståande, verken
når skolen er i drift eller om drifta blir nedlagd
b)
pådra seg kostnader i form av leigeutgifter for eigedom eller lokale som tilhører skolens
eigarar eller deira nærståande eller på anna måte pådra seg kostnader som kan innebere at
alle offentlege tilskot eller eigendelar frå elevane ikkje kjem elevane til gode.
Departementet kan gi nærare forskrift om forbod mot utbytte eller anna overføring som
nemnt i første ledd.
Departementet kan gi forskrift om korleis skolane skal dokumentere at første ledd er oppfylt
og skolane si plikt til å godtgjere at innkjøp og leige er gjort på grunnlag av vilkåra i
marknaden.

Altså får skolen ikke bruke skolepengene til annet enn å dekke driften av skolen. DNSB
mottar også tilskudd fra den norske stat. Disse ressurser skal benyttes til skoledrift. Her viser
vi igjen til Friskoleloven.
Paragraf § 2-2.1 omhandler Krav til verksemda til skolen.
Skolen kan ikkje drive eller eige anna verksemd enn skole i samsvar med denne lova.
Departementet kan gi forskrift eller fastsetje enkeltvedtak som tillet at skolane kan drive eller
eige tilleggsverksemd som er nært knytt til skoleverksemda, og som utgjer ein mindre del av
den totale verksemda. Departementet kan gi forskrift eller fastsetje enkeltvedtak om bruk av
inntekter frå skoleverksemd og tillate tilleggsverksemd.
Det vil si at skolen dessverre ikke har anledning til å drive en egen kantine eller til å dekke
utgifter ved bruk av den eksisterende kantinen.
DNSB har også en avtale med SSB om ikke å drive konkurrerende kantinedrift på campus.
Mattilbudet som finnes på campus kommer derfor til å være drevet av SSB og dette tilbudet
ønsker DNSB være en naturlig del av.
For å imøtekomme behovene til elever ved DNSB som ønsker å ha med seg matpakke,
stiller DNSB lokale og personal til rådighet i lunsjfriminuttet. I tillegg til at vi må forholde oss
til det norske regelverket skal vi også forholde oss til de belgiske forskriftene. Disse krever at
mat ikke skal spise i klasserommene.
Rektors kontor er eneste godkjente lokale for spising her på DNSB. Dessverre kan vi ikke
tilby elever med egen matpakke å spise i kantinens lokaler. SSBs skolerestaurant må følge
strenge krav til drift av skolerestauranter og blant annet kan man kun spise den maten
skolerestauranten lager selv i skolerestaurantens lokaler. (Dette har også med hygiene og
allergier å gjøre).
SSB har stilt rom 300 til rådighet for elever som ønsker å spise medbrakt mat til lunsj. Denne
ordningen er uten tilsyn av voksne. De norske elevene fra ungdomsskolen er velkomne til å
benytte dette tilbudet.
For å få til en forutsigbarhet i planleggingen av lunsjen, er en bindende påmelding
nødvendig for å få til personalkabalen på DNSB. Det vil si enten spiser eleven lunsj på
slottet, eller de har med seg matpakke på DNSB. Påmeldingen må gjelde hele skoleåret.
Ved medbrakt matpakke oppfordres det til at innholdet dekker behovene for et sunt og godt
kosthold, slik skolen er pålagt å fremme.
Skolens formål med å opprettholde tilbud om felles lunsj med resten av campus er at
elevene også skal ha mulighet for å inngå aktivt i det internasjonale miljø på campus. Dette
kan gi et godt samhold blant elevene.

Styret konkluderer med at:
● DNSB stiller lokaler og personal til rådighet for elever som har med matpakke
● Matpakkens innhold skal leve opp til statens råd for ernæring
● Enten er elevene med i felles matordningen i kantinen eller de medbringer matpakke
● Tilbudet om varm skolemat til alle elever på DNSB opprettholdes
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