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Alt om Kost Rejseholdet

Rejseholdet kan støtte og inspirere kommuner 

til at fremme sunde mad-

og måltidsvaner hos børn.



Eksempler på rejseholdets opgaver

� Medvirke til udarbejdelse og implementering af mad og måltidspolitikker 

samt handleplaner på skoleområdet

� Sætte fokus på skolens madkultur - frikvarter, rammer, personale som 

rollemodel m.m.

� Deltage i faglige møder – kantinepersonale, lærere, sundhedsråd m.m.

� Andet

Se eventuelt fakta-arket om rejseholdets arbejde på skoleområdet
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Sunde rammer 

�Politikker

�Fysiske/sociale rammer

�Madordning/ madpakker

�Rollemodeller



Skolen – det offentlige rum

� Være med til at skabe gode vaner i hverdagen

� Sunde miljøer forstærker hinanden og støtter børn og 

unge i at udvikle sunde vaner

� Politisk medvind



Mad- og måltidspolitik

Kan være med til at støtte lærerens rolle i forhold til mad og måltider

En nedskrevet fælles 

vedtaget formulering af krav, 

ønsker og holdninger til 

maden og måltiderne, som 

spises på

skolen 



Hvorfor mad- og måltidspolitik?

• Sikrer, at emnet prioriteres

• Øger børns viden om sundhed

• Fremmer forudsætning for læring gennem 

sund mad og bevægelse

• Minimerer konflikter børnene imellem

• Skaber fælles fodslag blandt personale og 

forældre imellem

• Giver skolen en tydelig 

profil udadtil.



Rammer på skolen og i klassen?

Hvordan kan vi skabe en følelse af 
fællesskab? 

Hvordan er rammerne for 
måltidet?

Hvordan sidder vi sammen og 
spiser?

Hvordan taler vi om maden?

Spiser læreren med?



Madtilbud på skolerne

• Skoleboder – mulighed for involvering af børnene

• Skolekantiner – mulighed for involvering af børnene

• Udgangsforbud?

• Lange dage – skolereform



Hvorfor er sund mad vigtig?

• Energi til en lang og aktiv 

hverdag

• Byggeklodser til vækst

• Sunde vaner medfører sunde 

børn

• En del af vores kultur og 

identitet

• I ude på skolerne kan være med 

til at gøre en kæmpe forskel



Mad og involvering af elever

� Opdragende effekt

� Fællesskab

� Socialt samvær 

� Læring indenfor mange forskellige fag



Alle kostrådene
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Madpakken/frokosten
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Nøglehullet –nemt at vælge sundere

• Spar på fedt 

• Spar på salt 

• Spar på sukker 

• Spis flere kostfibre og fuldkorn 



Professionel i arbejdet med mad, 

måltider og bevægelse

Professionelle værdier

Personlige værdier

Andres værdier



Det at være professionel vil sige, 
at man:

• kan skille personlige og professionelle holdninger ad

• er bevidst om, at man er rollemodel

• har indsigt og forståelse for mad og børn

• er bevidst om råderummet 

• skabe de bedst mulige rammer for måltidet



Inspiration

Alt om kost

www.altomkost.dk

(her kan man bl.a. tilmelde sig nyhedsbrevet, få inspiration til politikker      

m.v.)

Madklassen

www.madklassen.dk

(her kan børnene teste sig selv med sukkerspionen, lære om hygiejne og se   

film om sund mad)

Madkulturen

www.madkulturen.dk



Spørgsmål og kommentarer?


