
 

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I 

SKOVBRYNET 



MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK 

Skovbrynet 

  



1 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK 

 

INDHOLD 
 

INDLEDNING ......................................................................................................... 2 

BØRN, MAD OG MÅLTIDER .................................................................................. 3 

MÅLTIDER  i Skovbrynet og pædagogisk praksis .................................................. 4 

MORGENMAD ................................................................................................. 4 

FORMIDDAGSMAD .......................................................................................... 5 

FROKOST/MADPAKKEN................................................................................... 6 

GIV MADPAKKEN EN HÅND ............................................................................. 7 

EFTERMIDDAGSMÅLTID .................................................................................. 7 

FESTLIGE LEJLIGHEDER ......................................................................................... 8 

HVAD ER EN FESTLIG LEJLIGHED I SKOVBRYNET? ........................................... 8 

BØRNEFØDSELSDAGE ..................................................................................... 8 

ANDRE FESTLIGE LEJLIGHEDER ....................................................................... 9 

Ugentlig råderum til tomme kalorier for børn 3-6 år ..................................... 9 

Ugentlig råderum til tomme kalorier for børn 7-10 år ................................. 10 

Ugentlig råderum til tomme kalorier for børn 11-15 år ............................... 10 

VUGGESTUEN .....................................................................................................11 

FRITIDSHJEM & KLUB .........................................................................................11 

INSPIRATION .......................................................................................................13 

FAKTA .................................................................................................................14 

FAKTA OM MEJERIPRODUKTER ..................................................................... 14 

FAKTA OM SUKKER ........................................................................................ 14 

FAKTA OM SALT .............................................................................................. 15 

 

  



2 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK 

 

INDLEDNING 
 

Målet med vores mad- og måltidspolitik er, at vi som institution vil 

være med til at sikre, at alle børn får en sund og varieret kost i den 

tid de er i institutionen, som giver kroppen netop det brændstof den 

har brug for, til at kunne lære bedst muligt og udvikle sig optimalt.  

Vi bevæger os meget i løbet af dagen, da vi er en bevægelsesbørne-

have – derfor er det vigtigt med en sund og nærende madpakke, så 

børnene har energi til at lege og lære dagen igennem. Politikken er til 

for børnenes skyld! 

Børns sundhed og velfærd er først og fremmest et forældreansvar, 

men det er også et fælles ansvar, hvor vi som institution gerne vil 

være med til at understøtte børn og forældre i at leve sundt.  

Mad- og måltidspolitikken giver derfor jer som forældre anbefalinger 

til, hvilken mad og drikke jeres barn har brug for gennem en lang in-

stitutionsdag. Da børns behov er varierede med alder, vil der være 

forskellige anbefalinger afhængigt af barnets alder. Foruden anbefalin-

gerne, sætter politikken også fokus på selve måltidet. At spise er en 

social og pædagogisk aktivitet, som vi vægter højt i Skovbrynet. 

Vi arbejder med at lære børnene om sund mad gennem flere pædago-

giske aktiviteter fx temaer om sund/usund og i den daglige dialog 

med børnene over madpakken. Derudover tager vi selvfølgelig altid 

højde for allergier og religioner, når vi serverer mad for børnene eller 

laver mad sammen med børnene.  

Alle forældre bliver præsenteret for mad- og måltidspolitikken ved ind-

skrivning i Skovbrynet, og mad- og måltider er løbende et punkt på 

dagsordenen ved forældrebestyrelsesmøder og personalemøder da 

sunde mad- og måltidsvaner er essentielt for at få læringsparate børn.  

Mad- og måltidspolitikken er blevet til i et samspil mellem forældrebe-

styrelsen, medarbejderne og ledelsen samt konsulenter fra Folkesund-

hed i Slagelse Kommune som har bidraget med faglig sparring.  

God læselyst   
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BØRN, MAD OG MÅLTIDER 
 

Børn skal have energi til at lege, trives og lære. Energien bør komme 

fra sund og varieret mad og drikke. Fødevarestyrelsen anbefaler 3 ho-

vedmåltider og 2-3 mellemmåltider pr. dag fordelt over hele dagen. 

Især sunde mellemmåltider er en vigtig del af barnets kost, da børn 

spiser mindre end voksne til hovedmåltiderne, fordi deres maver er 

mindre. Børnene spiser langt de fleste af dagens måltider i institutio-

nen svarende til ca. 50-60 %, og det er derfor særdeles vigtigt, hvad 

barnet spiser og drikker. 

Det anbefales, at børn og unge spiser efter de officielle kostråd fra Fø-

devarestyrelsen, for at sikre det rigtige brændstof til krop og hjerne og 

for at få dækket behovet for vitaminer og mineraler.  
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MÅLTIDER  
i Skovbrynet og pædagogisk praksis  

Vi er meget bevidste om, at vi som voksne er rollemodeller også når 

det gælder mad og måltider. Derfor går vi også foran ved at være det 

gode forbillede og er bevidste om vores egne madpakker når vi spiser 

sammen med børnene. De voksne spiser sammen med børnene på 

stuerne og sørger for at der er gode rammer i spisesituationen. Ro og 

tid er vigtigt for os. Desuden er vi meget opmærksomme på hvad og 

hvor meget vi serverer, når der holdes arrangementer i institutionen.  

I Skovbrynet vægter vi måltiderne meget højt, da maden er med til 

at skabe et fællesskab. Vi har forholdsvis faste rammer omkring mål-

tiderne på de enkelte stuer, så det er genkendeligt for børnene. Vi 

forsøger, at skabe en god og rolig stemning i spisesituationen. Det 

skal være dejligt at spise og der skal være god tid til at nyde maden 

og med plads til hyggesnak med dem man sidder iblandt. Måltidet er 

en stor del af det sociale samvær.  

Måltiderne bruges også til at lære børnene gode vaner herunder 

håndvask før måltidet og almindelig bordskik som at sidde ordentligt 

på stolen og ikke rejse sig fra bordet, uden det er aftalt med en vok-

sen.  Når det er muligt, øver vi også at spise med kniv og gaffel fx til 

maddagene.  

Der er opstillede vandkølere flere steder i institutionen som står til fri 

afbenyttelse dagen igennem og vi lærer børnene at bruge disse.  

 

MORGENMAD 

Morgenmad er en vigtig start på dagen. Vi serverer morgenmad indtil 

kl. 7.45, dette glæder både vuggestue, børnehave og fritidshjem. Det 

er vigtigt med en mættende morgenmad hver dag, så barnet undgår 

sult. Om morgenen er det mange timer siden, børnene sidst har 

spist, og kroppen har brug for energi for at kunne fungere optimalt.  
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Vi serverer følgende til morgenmad i vuggestue/børnehave: 

 Havregryn m. minimælk  

 Havregrød  

 Rugbrød m. lidt smør 

På fritidshjemmet serveres der desuden knækbrød, pålæg og ost til 

rugbrødet samt te.  

Børnene må ikke medbringe deres egen morgenmad.   

  

FORMIDDAGSMAD 

Formiddagsmaden er en vigtig energikilde. Hvis der går for lang tid 

mellem måltiderne, kan det være svært at styre sulten til hovedmål-

tiderne, og derfor kan barnet nemt komme til at spise for meget eller 

forkert. Forældrene i børnehaven sørger for formiddagsmaden til bar-

net, og vi serverer vand. Børnene mærker selv efter hvornår det er 

tid til en formiddagsmad fra madpakken inden de pædagogiske akti-

viteter eller hjælpes af en voksen ved behov.   

Eksempel på sund formiddagsmad: 

Et lille æble samt 1/2 skive fuldkornsbrød med pålæg eller gnave-

grønt og udskåret frugt. 

 

 

  

  

 



6 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK 

 

 
 

 

FROKOST/MADPAKKEN 

Frokosten er en vigtig energikilde midt på dagen, og den spises mel-

lem kl. 11.00-12.00 både i vuggestue og børnehave. Børnene har 

selv madpakker med og får serveret vand. En god mættende mad-

pakke er vigtig hver dag, idet den skal give energi til en lang dag. 

Mad- og måltidspolitikken skelner mellem det, man som forældre ser-

verer for sit eget barn, og det man serverer for andres børn. Madpak-

ken er suverænt et forældreansvar, da den alene bliver givet til ens 

eget barn. For at barnet får dækket sit behov for energi og næring til 

at lege og lære anbefales det, at madpakken består af rugbrød med 

pålæg, grøntsager og evt. lidt frugt. Da børn præger hinanden når de 

spiser sammen, er det vigtigt, at der ikke er kiks, slik og kage med i 

madpakken. Fødevarestyrelsen anbefaler desuden, at müsli barer, fi-

genstænger, ostehaps, snack pølser, ris kiks og anden snacks ikke 

kommer i madpakken, da det optager plads for den sunde mad. Va-

rier i stedet madpakken med rester fra aftensmaden. Madpakken bør 

pakkes overskueligt og gerne sammen med barnet. 

Rest mad fra madkassen returneres, så I kan se, hvad jeres barn har 

spist i løbet af dagen. 
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GIV MADPAKKEN EN HÅND 

Fødevarestyrelsens ”Gi madpakken en hånd” er en nem måde at hu-

ske på de ingrediensgrupper, som er med til at sikre en sund og vari-

erede madpakke hver dag. Vi tager hånd om børnene, du tager hånd 

om madpakken. Tjek ”Giv madpakken en hånd” folderen ud for mere 

inspiration. 

 

EFTERMIDDAGSMÅLTID 

Eftermiddagsmaden er en vigtig energikilde. Ligesom med formid-

dagsmåltidet er det vigtigt at huske eftermiddagsmaden hver dag, da 

der ofte går lang tid mellem frokost og aftensmad! Forældrene sørger 

for denne, og vi råder til, at det er tydeligt for børnene at se, hvilken 

mad der er til dette måltid. Det anbefales desuden at eftermiddags-

maden består af andet end frugt fx 1 stk. rugbrød og ½ stk. frugt.  

Eftermiddagsmaden spises ca. kl. 14.00 i vuggestue og børnehave. 

Børnene har selv eftermiddagsmad med og vi serverer vand. Fritids-

hjemmet får serveret rugbrød og gulerødder, når de har fri fra skole.  

 

Eksempel på eftermiddagsmad: 1/2 fuldkornsbolle med pålæg samt 

1/2 stk. frugt eller rester fra frokosten.  
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FESTLIGE LEJLIGHEDER 

I Danmark er vi gode til at finde anledninger til at hygge os, og vi 

hygger gerne med søde sager. I Skovbrynet mener vi, at der skal 

være plads til at fejre særlige lejligheder, også med søde sager, men 

vi er opmærksomme på antallet af gange vi fejrer begivenheder med 

søde sager og begrænser mængderne der indtages.  

HVAD ER EN FESTLIG LEJLIGHED I SKOVBRYNET?  

• Børnenes fødselsdage 

• Sommerfest  

• Sørbymarked  

• Sct. Hans 

• Cirkusforestilling  

• Skovbrynets fødselsdag 

• Bedsteforældredage 

• Afslutning på stuerne 

• Julearrangementer 

• Fastelavn 

• Påske 

 

BØRNEFØDSELSDAGE 

Børnenes fødselsdage en er særlig dag for det enkelte barn, som de 

fleste børn glæder sig til at fejre sammen med vennerne i institutio-

nen. Her kan I som forældre sammen med jeres barn selv bestemme, 

hvad I har lyst til at dele ud i institutionen. Dog må barnet udover 

frugt kun have én ting med. Det kunne fx være pølsehorn, en kage el-

ler boller. Børnene må ikke medbringe søde drikke eller slikposer. Hvis 

fødselsdagen bliver holdt i barnets hjem med deltagelse af medarbej-

dere fra institutionen, opfordrer vi til, at I følger de samme retningslin-

jer, som gælder i institutionen.  
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ANDRE FESTLIGE LEJLIGHEDER 

Ved alle andre festlige lejligheder end barnets fødselsdag styrer insti-

tutionen, hvad der må medbringes af mad og søde sager. Dette gø-

res, da der I perioder er et sammenfald af mange festlige lejligheder.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Ugentlig råderum til tomme kalorier for børn 3-6 år 
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Ugentlig råderum til tomme kalorier for børn 7-10 år  

 

 

 

Ugentlig råderum til tomme kalorier for børn 11-15 år  
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VUGGESTUEN 
I vuggestuen forgår måltiderne på samme måde som I resten af insti-

tutionen. Dog får børnene i vuggestuen serveret groft brød til formid-

dagsmad kl. ca. 8.30. 

 

Alle børn spiser frokost i samme grupperum, de små og større børn er 

del op i 3 grupper med en voksen ved hvert bord.    

 

Vi giver ikke nødder eller rå gulerødder, gulerodsstave eller lignende 

før barnet er 3 år, dog afhængigt af barnets udviklingstrin.  Børnene 

får desuden serveret økologisk minimælk i vuggestuen til frokost.  

Vi fejrer også børnenes fødselsdage i vuggestuen. Da børn under 2 år 

helst skal undgå eller begrænse sukker, må der kun serveres boller el-

ler frugt til fødselsdage i vuggestuen. Er du i tvivl om hvad du må tage 

med, så tag fat i personalet på stuen.    

 

FRITIDSHJEM & KLUB 
På fritidshjemmet og i klubben ligger børnenes hovedmåltid i skoleti-

den. Mange børn har dog brug for et mættende eftermiddagsmåltid 

og har derfor en ekstra madpakke med til fritter tiden. Vi serverer gu-

lerødder og rugbrød, som børnene selv kan skrælle og riste hvis de 

bliver sultne. Derudover må børnene have knækbrød i deres skuffer.  

Vi har desuden en forventning om at skolebørnene selv kan finde ud 

af at spise, når de føler behov for det, men vi er behjælpelige med at 

huske børnene på det. Kun hos de store børn i Lysthus og klub er 

”varmemad” ok, da de selv kan betjene mikroovnen uden voksen-

hjælp.  

Vi fejrer ikke fødselsdage på fritidshjemmet og i klubben, medmindre 

børnene har noget med til omdeling.  
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Engang imellem holder vi hyggedag, hvor de børn der har lyst kan 

være med til at lave frugtbod, bage boller og en sjælden gang – kage 

eller et andet lille måltid for stuernes øvrige børn.  

De store børn i 4–6 klasse har ca. en gang om måneden en fast mad-

dag. Dette er en pædagogisk aktivitet, hvor børnene selv er med til 

indkøb, tilberedning og servering af maden. Maddagene er med til at 

lære børnene om, hvor råvarerne kommer fra og hvordan de bliver til 

ved forarbejdning. I klubben er der også ca. en gang om måneden 

”Klubaften” fra kl. 17.00–21.00, hvor klubbens børn sammen tilbere-

der aftensmad. 

De store børn får serveret te uden sukker og mælk, hvis de har lyst. 

Fritidshjemmet og klubben har to årlige festdage. Lysfesten i starten 

af februar og fritter festen, som afslutter skoleåret. Her tilbydes bl.a. 

popcorn og pandekager til lysfesten og til fritter festen pølser og pa-

stasalat. 

Lejlighedsvis er vi i bålhuset, hvor der er tilbud om forskellige bålakti-

viteter der af og til indeholder noget spiseligt det kunne fx være sno-

brød, pandebrød, varm hyldebærsaft, ristede skumfiduser, suppe 

mm. 
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INSPIRATION  
Både forældrebestyrelsen og medarbejderne i institutionen vil lø-

bende gennem året levere inspiration til madpakken eller fødselsda-

gen via forskellige kanaler fx opslag i institutionen, gennem de pæda-

gogiske aktiviteter eller via Tabulex. Du er altid velkommen til at for-

høre dig hos personalet, om de har en god ide til hvad der fx kan ser-

veres til dit barns fødselsdag, hvis du står og mangler lidt inspiration.  

 

Desuden findes der forskellige mærkningsordninger som gør det nemt 

at vælge sundere. Så kig efter disse mærker når du handler.  

 

Nøglehullet gør det nemt at vælge sundere. 

• Nøglehullet finder du på fødevarer, der indgår 

i en sund og varieret kost og som opfylder de 

fastsatte krav. 

• Nøglehullets fire budskaber er: 

• Spar på fedt 

• Spar på sukker 

• Spar på salt 

• Spis flere kostfibre og mere fuldkorn 

• Nøglehullet kan du finde på mange forskellige 

produkter, fx dressinger og saucer, færdigretter, 

grød, brød og pasta, mælk og surmælksproduk-

ter. 

 

Fuldkornslogoet gør det nemt at vælge fuldkorn 

• Logoet sikrer dig en vare med masser af fuldkorn 

• Fuldkornslogoet finder du bl.a. på brød, mel, mor-

genmadsprodukter, knækbrød, ris, pasta, grød, 

hvedekerner, flager og gryn. 
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FAKTA  
FAKTA OM MEJERIPRODUKTER 

Mejeriprodukter som fx mælk, ost og yoghurt 

indeholder både protein og mange forskellige 

vitaminer og mineraler. Men mejeriprodukter 

indeholder også mættet fedt, og det er derfor 

vigtigt at vælge de magre mejeriprodukter. 

 

 

 

 

ANBEFALING Fra 2 år anbefales det at drikke skummet, mini- eller 

kærnemælk. Surmælksprodukter bør være af skummet- eller let-

mælkstypen. Børn mellem 1-2 år anbefales at drikke letmælk. 

 

Den anbefalede mælkemængde dvs. både drikkemælk og surmælks-

produkt, til børn fra 1 år er 3,5-5 dl/dag.  

 

 
 

 FAKTA OM SUKKER 

• 80 % af børns sukkerindtag kommer fra slik, 

sodavand, saftevand, is og kager og ca. 10 % 

fra søde morgenmadsprodukter fx frugtyo-

ghurt. 

• Rent sukker kaldes også tomme kalorier, da 

det kun indeholder energi og ingen vigtige vi-

taminer eller mineraler. Tomme kalorier opta-

ger plads for den sunde mad, og det er derfor 

vigtigt at begrænse indtaget. 

• Bakterier i munden kan omdanne sukker til 

syre, som kan give huller i tænderne. Undgå 

derfor mad der klistrer til tænderne fx fi-

genstænger. 

• 6 ud af 10 børn spiser for meget sukker. 
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ANBEFALING Sukker må maksimalt udgøre 10% af den samlede 

energi. Husk der findes sukker i det meste mad fx i frugt og mælk.  

 Børn på 2-5 år anbefales maks. at spise 30 g sukker/dag (Hvilke 

svarer til 14 sukkerknalder eller 2 spsk. med top) 

 Børn på 6-13 år maks. 45-55 g sukker/dag 

 Børn under 2 år skal helst undgå eller begrænse sukkerindtaget 

 

 

    

 

 FAKTA OM SALT 

• Salt findes hovedsageligt i forarbejdende pro-

dukter fx brød, kød, kødpålæg, ost og færdig-

retter. 

•  

• Meget salt påvirker nyrerne hos børn og øger 

deres blodtryk, der kan give hjertekarsyg-

domme som voksen. 

•  
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ANBEFALING Børn i alderen 2-10 år bør højst indtage 3-4 g salt pr. 

dag. For børn under 2 år bør indtagelsen af salt ikke overstige 0,5 g 

pr. dag.  

 

 

 

 

GODE RÅD TIL AT BEGRÆNSE FAMILIENS SALTINDTAG  

 To skiver brød = halvdelen af det anbefalede daglige indtag. Vælg 

nøglehulsmærkede rugbrød hvor saltindholdet er reduceret.  

 Giv maden ekstra smag ved brug af fx citronsaft, peber og andre 

krydderier og hakkede krydderier i stedet for salt. 

 Undlad salt i kogevandet til ris, pasta og kartofler. 

 Smag på maden inden du kommer salt i. 

 Vælg pålægstyper som ikke er saltholdige fx kartoffel, avokado, 

æg, tomat eller rester fra aftensmaden.  
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