
Lokal måltidspolitik for Simmerbølle Børnehave 
Drøftet og besluttet i forældreråd og personalegruppe oktober 2018 

Simmerbølle 

Der er rigtig mange gode grunde til at have en madordning, som den vi har i Simmerbølle 

Børnehave. Først og fremmest er det et fælles dagligt projekt, hvor alle hjælper til. Vores kok 

står selvfølgelig for madlavningen, men hun har mange hjælpere – børn, der skræller og 

snitter frugt og grøntsager eller bager boller. 

Hver dag samles alle ved deres spisebord, hvor der på skift hentes madvognen i køkkenet. 

Alle børn hjælper til med at dække bord, hente vand samt sætte maden på bordet. 

Efter måltiderne hjælper alle med at rydde op. Børnene sætter stole på plads og fylder 

vognene med det brugte service, og kører vognene tilbage til køkkenet. 

Næsten al mad produceres fra bunden, så børnene får kendskab til, hvordan maden bliver 

til. Der er altid hjælpere eller tilskuere i køkkenet, der får set, hvordan man laver leverpostej 

eller medisterpølse eller rugbrød m.m. Der bliver også lavet eksotiske retter med råvarer de 

fleste ikke er så vant til. ”Så’n nogen ”hafalafler” har jeg aldrig smagt før.” (Falafler) Ved 

spisebordene taler vi også om, hvor forskellige ingredienser kommer fra, og hvordan en ret 

er sat sammen. 

I børnehaven har vi høns, får og kaniner. Hvert år slagter vi nogle af vores lam, som bliver til 

måltider. Ligeledes spiser vi de æg, som vores høns lægger. I den forbindelse taler vi med 

børnene om, hvor kødet og æggene kommer fra. 

Vi handler økonomisk, og gerne økologisk. Vi handler også en del hos lokale frugtavlere. I 

haven høster vi urter, blommer, æbler, tomater, agurker, rødbeder og jordskokker, som 

børnene er med til at passe. Børnehaven har et bronzemærke i økologi, og det vil sige at 30-

60 % af indkøbene er økologisk. 

 



Vi begrænser forbruget af sukkerholdige fødevarer i det daglige. Der serveres sjældent 

kage, og slik er kun til særlige lejligheder – en julegodtepose, som julemanden deler ud og 

lidt slik til fastelavn. Saftevand serveres ved særlige lejligheder. Når vi fejrer fødselsdag får 

børnene en lille, rund (økologisk) ispind hver. 

De voksne er opmærksomme på overvægt hos børn og guider, når der er behov for det. 

Børnene får alle dagens måltider i børnehaven, så derfor lægges der vægt på en alsidig 

kost. 

Morgenmad: Hver morgen bages der koldhævede boller hvor der serveres ost, 

hjemmelavet syltetøj, smøreost, spegepølse og honning. Derudover er der havregryn og 

cornflakes med mælk og begrænset sukker. 

Frugt: Hver formiddag laves der frugtfade med årstidens frugt samt diverse nødder og rester 

af morgenbollerne 

Frokost: 3 dage om ugen serveres der rugbrød med pålæg samt en lun ret. De 2 andre 

dage er der et varmt måltid. Der tages hensyn til sæsonvarer, traditioner og de ønsker 

børnene har. Vi prioriterer, at der er fiskepålæg flere gange om ugen, og en gang imellem er 

der en kødfri dag.  Ved hvert måltid er der altid friske grøntsager og vand. Henover året kan 

der være temaer så som kinesisk, fiskedage, ugentlige mad på bål (om sommeren) og 

”mormor” mad.  

Eftermiddagsmad: Variere mellem diverse grød, diverse brød, koldskål, yoghurt og tapas. 

Selve måltidet foregår i små grupper ved borde fordelt overalt i huset. Ved hvert bord spiser 

6-10 børn (i forskellige aldersgrupper) og 1 voksen. Som en femårig pige udtrykte det:” Jeg 

ved godt, hvorfor vi store børn skal sidde her. Vi viser de små børn, hvordan man skal gøre”. 

Der er faste pladser, og nogle gange er man på besøg hos andre spisegrupper. 

Alle deltager i det fælles måltid – naturligvis også de voksne. Vores måltid er et pædagogisk 

aktivitet, hvor der er meget læring i. De voksne er gode rollemodeller for børnene ved at 

smage på tingene, samt være informative om hvad der spises. Ligeledes hjælper vi børnene 

til at få smagt på så meget som muligt med i deres tempo. Når vi får vi mad, vi ikke ser så tit, 

laver vi små smagsprøver – skærer en marineret sild eller røget laks i småbidder, så alle kan 

smage. Det har udvidet yndlingsrepertoiret hos børnene. 



Kan man absolut ikke lide dagens ret, kan man altid få rugbrød med ost, leverpostej eller 

spegepølse. (Det bruges ikke meget, men vi er forpligtet på, at alle skal have noget at spise) 

Spisegruppen danner helt naturligt et lille fællesskab i det store fællesskab. Under måltidet 

hjælper vi hinanden: Rækker maden rundt, venter på tur, deles om ”godbidderne” og tager 

hensyn til hinanden, mens der småsnakkes. Børnene øver sig i at smøre maden selv og 

hælde vand fra kanden i glasset og i at spise med kniv og gaffel. Der kan høres ivrige 

udbrud ved bordene eller - ”Det kan jeg vist ikke lide”. Der smages på det, man ikke kender, 

og andres begejstring smitter heldigvis. Vi snakker om stort og småt og selvfølgelig også 

om, hvor maden kommer fra 

Måltidets relation til de seks læreplanstemaer 
Måltidet som aktivitet er et eksempel på et socialt fællesskab af betydning i børnehaven, 

hvor måltidet kan knyttes til samtlige af de seks læreplanstemaer: 

1. Barnets alsidige personlighedsudvikling.  

a. Børn udvikler deres personlighed i sociale fællesskaber. Mad og måltider er 

et dagligt fællesskab, som bør udnyttes med henblik på identitetsdannelse.  

2. Sociale kompetence.  

a. Børn udvikler sociale kompetencer via sociale relationer. Mad og måltider bør 

danne udgangspunkt for et socialt læringsmiljø.  

3. Sprog.  

a. Sproget udvikles via dialog og daglige aktiviteter. Mad og måltider bør danne 

forum for sprogudvikling.  

4. Krop og bevægelse.  

a. I grundlaget for de pædagogiske læreplaner anvendes begrebet ernæring. 

Ordet ernæring må nødvendigvis opfattes bredt, så det ikke blot indeholder 

kost og kostsammensætning, men også selve måltidet. Den fysiske og 

psykiske sundhed styrkes følgelig gennem rigtig kostsammensætning, men 

ved at vægte selve tilberedelsen og måltidet styrkes også kroppens 

sansesystem.  

5. Naturen og naturfænomener.  

a. Børn skal udvikle respekt, forståelse og glæde ved naturen. Arbejdet med 

mad og måltider bør nødvendigvis inddrage naturen; selvfølgelig som 

grundlag for en biologisk forståelse, men også som en arena for mad- og 

måltidsoplevelser.  

6. Kulturelle udtryksformer og værdier.  



a. Mad og måltider er en del af barnets dannelsesproces og menneskets fælles 

historie. Heri indlejres normer og værdier, valg og fravalg. Heri defineres 

traditioner, ritualer og tabuer. Mad og måden vi tilbereder og spiser den på, 

kræver viden og indsigt i hvorfor vi spiser, hvad vi spiser og hvordan vi spiser. 


