
STANDARD FOR  

KJØKKEN OG KANTINETJENESTEN I FLESBERG KOMMUNE 
 

Navn på tjenesten. 

 
Kjøkken og kantinetjenester  
 

Målgruppe 

 

Beboere på tunet 
Hjemmeboende 
Ansatte og besøkende 
  

Lovverk 

 

Statens retningslinjer for kosthold og ernæring 
Kvalitetsforskriften for pleie og omsorg 
IK mat 
Mattilsynet 
 

Beskrivelse av tjenesten. 

 

• Beboere på sykehjemmet får alle måltider 

• Beboere i ungbo og omsorgsboligene får tilbud om å kjøpe varm mat og 
tørrmat. 

• Hjemmeboende får tilbud om å kjøpe kald middag 1 – 7 dager pr. uke 

Maten blir kjørt hjem til bruker 2 – 3 ganger pr uke 

• Ansatte og besøkende har et kantine tilbud 7 dager pr. uke 

• Kommunalt ansatte får lunch tilbud dager pr. uke. 
 

Saksgang 

 

Ingen saksgang for beboere på sykehjemmet. 
Beboere i omsorgsboligene og ungbo inngår skriftlig avtale med kjøkkenet om 
mattilbud.   
Hjemmeboende eldre fyller ut søknadsskjema. 
Det lagens en kontrakt mellom bruker og kjøkken på antall porsjoner pr uke og pris. 
Det gjøres samtidig en ansvars avklaring. 
 

Priser 

 

For sykehjemmets beboere er alt inkludert 
 
Beboere i ungbo og omsorgsboligene betaler 
Middag:  Se vedlagt prisliste 
Tørrmat: Se vedlagt prisliste 
Middag til hjemmeboende:  Se vedlagt prisliste 
 
Priser i kantine:  Se vedlagt prisliste 



 
Standard 

 
Frokost:  Brød med pålegg, eventuelt grøt/suppe 
   Melk, juice, kaffe, te 
 
Mellom måltid:   Frukt, saft, juice 
 
Middag:    Hovedrett, suppe eller dessert 
   2 – 3 dager med fisk, resten med annet. 
   Grønnsaker og poteter. 
   Lørdag:  Grøt. 
   Alle typer dietter.  Ønskekost ved spesielle behov. 
 
Mellom måltid: Kaffe med kake /kjeks 
 
Kveldsmat:  Som frokost 
 
Sen Kvelds:  Suppe 
 
Hjemmeboende får tilsvarende middagstilbud. Maten er kald og kjøres ut 2 – 3 
ganger pr. uke. 
Tjenesten forutsette at brukeren har kjøleskap og mikrobølgeovn. 
  
Kantinetilbud 
Bagetter/Rundstykker /Brød med pålegg 
Salatbar minimum x 2 pr uke. 
Kaker 
Kaffe/te/ juice/ melk 
Frukt  
Yoghurt 
Is 
 
Bagett/ rundstykke tilbud til ansatte på kommune huset. 
 
Bestilling av kaker /bagetter rundstykker til møtevirksomhet i kommunen. 
 
Innkjøp av varer. 
Kjøkkenet er behjelpelig med innkjøp og salg av tørr varer til ungbo og 
omsorgsboligene. 
Det arbeides med et samarbeid mellom skole og kjøkkenet om at kjøkkenet skal 
kjøpe varer og formidle varer videre. 
 
 

 

 


