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FORORD 

”Uden mad og drikke duer helten ikke”, siger et 
gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt 
bogstaveligt.  Selv den dyreste bil kan ikke køre uden 
benzin og smøring i ny og næ, det ved alle.  
Desværre behandler vi ikke altid vores børn ligeså godt 
som de firhjulede. Et barn der ikke får fyldt 
energidepoterne op, orker i sagens natur ikke at 
bevæge sig tilstrækkeligt.  
 
De fleste af jer forældre, har valgt at jeres barn skal gå i 
Skovbørnehuset, fordi I ved at det er sundt med masser 
af frisk luft og motion. Det er et rigtig flot valg, I har 
gjort. De fleste børn i Skovbørnehuset får en sund og 
varieret kost; men det er ikke nemt at være forældre. 
Man vil helst sit barn det bedste, eller orker måske ikke 
den daglige diskussion om de søde morgenmads-
produkter eller slik. Derfor lader I måske jeres barn 
bestemme, hvad det vil spise.  
 
I øjeblikket er der megen fokus på børn, motion og 
kost, selv fra politisk side. Det er én af grundene til, at 
vi har lavet en Mad- og måltidspolitik i Skovbørnehuset  
 
Birgit Dürkop. 
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KOSTPOLITIK 

Da kosten har stor betydning for børns trivsel/opvækst, 
har det været vigtig for os at  udfærdige en kostpolitik 
for Skovbørnehuset. Vi beskriver, hvordan vi arbejder 
med kosten i institutionen, men håber også at den kan 
være til inspiration og oplæg til samarbejde med 
børnenes hjem om kosten.  
I udarbejdelsen har vi arbejdet ud fra Sundheds- og 
fødevarestyrelsens anvisninger og desuden Slagelse 
kommunes kostpolitik. Se de officielle kostråd 
 
MÅL 

Børnene skal kunne fungere optimalt, psykisk og 
socialt. Glade aktive børn – som trives. Modvirke 
usunde madvaner og overvægtsproblemer. Forebygge 
sygdomme og begrænse allergier. Sund og varieret kost 
(Økologisk). Maden skal passe til børnenes alder og 
udviklingstrin. Indlære sunde spisevaner tidligt. 
Begrænse søde sager. Fremhæve en god atmosfære 
under måltidet. Inddrage børnene så meget som 
muligt i tilberedningen af maden, og andre praktiske 
gøremål før og efter måltidet.  
 
I en vis udstrækning tage hensyn til børnenes kulturelle 
og religiøse forskrifter m.h.t. kost. 
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ØKOLOGI 

Vi indkøber madvarer økologisk med undtagelse af kød. 
Vi indkøber økologisk for bl.a. at undgå pesticider, 
stråforkorter, vækstfremmer, penicillin, sprøjtegift, 
tilsætningsstoffer (aroma og farvestoffer) og unødig 
transport.  
 
KOST OG PÆDAGOGIK 

Fremstilling af mad har altid været højt prioriteret i 
Skovbørnehuset, frem for at klippe og klistre så meget. 
Alle stuer er hjemme om fredagen og børnene deltager 
i det omfang det er muligt - sikkerhedsmæssigt og 
forsvarligt i henhold til de gældende regler i forbindelse 
med madlavning - i borddækningen og arbejdet før og 
efter måltidet. Det gælder navnlig om fredagen, hvor 
det er maddag.   
 
Det er vigtigt for os, at børnene lærer hele processen 
”Fra jord til bord” at kende. Under tilberedningen af 
maden får børnene også en god snak med personalet 
omkring madens tilberedning og indhold.  
Der lægges derfor også op til engagement hos 
personalet. På legepladsen har vi en del frugttræer, 
frugtbuske og 4 højbede. Vi venter utålmodigt på at der 
kan høstes frugt og bær. Der bliver dog allerede dyrket 
grøntsager mm.  (forsættes på næste side) 
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I højbedene. Børnene kan her være med til at så og 
plante afgrøder, passe dem sammen med de voksne og 
endelig høste dem. På den måde giver vi børnene en 
større forståelse for sammenhængen omkring madens 
tilblivelse og børnene bliver forhåbentlig klar over, at 
maden ikke kommer fra supermarkedet, - men kan 
købes der. Vi lærer børnene at gøre brug af ”Naturens 
spisekammer”, ved at plukke f.eks. hyben, hyldebær, 
skovbær, nødder m.m. 
 
MORGENMAD 

Den gode start på dagen begynder hjemme ved 
morgenbordet sammen med familien. Er dette ikke 
muligt, serverer vi morgenmad i tidsrummet 6:00 til 
7:30. Børnene får tilbudt havregryn og rugfras med 
mælk. For at undgå madspild øses kun 1 dl. op ad 
gangen. Havregrød tilbydes til de mindste 
vuggestuebørn (op til 15 mdr.) 
 For at børnene skal kunne holde sig aktive en hel dag i 
vuggestuen eller børnehaven, anbefaler vi at de 
hjemme får havregryn – grød, øllebrød eller groft brød. 
Børnene har brug for et godt og solidt måltid om 
morgenen, da de bruger megen energi i løbet af dagen. 
De bliver ikke så let trætte og holder også bedre 
varmen i den kolde tid, når de har noget at stå imod 
med. 
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MADPAKKER 

Ligesom alle andre måltider er frokosten vigtigt for dit 
barn. Energibehovet stiger i takt med alder og 
aktivitetsniveau, og derfor må man løbende justere 
madpakkens indhold efter, hvor meget barnet spiser. 
I en Skovbørnehave, hvor børnene bruger kroppen 
meget og er meget ude uanset årstid, er det som 
forældre vigtigt at I er opmærksomme på at barnet 
sandsynligvis har behov for mere mættende mad med 
mere fedt i vinterhalvåret; samt at det at børnene 
generelt bruger meget energi på en dag også betyder 
at børnene har behov for at få tilført noget naturlig 
sukker i form af frisk frugt eller tørret frugt. 
 
Børnene må ikke have usunde fødevarer med, som 
indeholder tilsat sukker, såsom kiks, slik, kager, sødet 
mælkeprodukter, mælkesnitter eller chips.  
 
Vi anbefaler at man som forældre er opmærksomme 
på hvorledes barnets madpakke bliver pakket så den er 
så overskuelig for barnet og at barnet primært mættes 
af rugbrød eller andet brød med højt kostfiberindhold, 
med diverse pålæg og at det sunde snack bliver lagt 
sekundært i barnets madkasse.  
Børnene får til frokost serveret vand eller Urtete at 
drikke. 
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HVAD INDEHOLDER DEN SUNDE 

MADPAKKE ? 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i Fødevarestyrelsens 
kampagne ”Gi madpakken en hånd”, dette fordi 
kampagnen er med til at sikre en god, varieret og sund 
madpakke. Består af fem ingrediensgrupper – en for 
hver finger. Madpakkehånden er nem at huske, både 
når man køber ind, og når man smører madpakken. 
Når du er kommet det hele igennem, så har du en sund 
madpakke. Det er vigtigt at huske alle 5 ting/kategorier 
hver dag. 
 

FINGRENE BESTÅR AF: 
 

 Grønt - gnavegrønt, salat eller pålæg 
 Brød - helst rugbrød eller groft brød 
 Pålæg - kød, ost eller æg 
 Fisk - mindst en slags fiskepålæg 
 Frugt - det friske og søde 



 
 
 

 
 

FRUGT 

Børnene skal hver dag medbringe et stk. frugt, som 
skæres ud og lægges på fade.  
I storegruppen medbringer og spiser hvert barn sin 
egen frugt. Dette giver større mulighed for at variere 
jeres barns frugt og samtidig allerede her vænne jeres 
barn til, hvordan det foregår i skolen.  
 
Alle børnene i Skovbørnehuset får så vidt muligt 
hjemmebagt groft brød hver dag.  Vi serverer desuden 
letmælk til alle børn over 1. år. Under 1 år får de 
sødmælk.  
 
FREDAGSMADEN 
I perioden april til september laver vi fortrinsvis 
bålmad. Vi tilbyder børnene en sund og meget varieret 
kost. Der serveres altid groft brød til og vand. Menuen 
bliver bestemt ud fra årstidens frugt og grønt. 
 
Der tages kun hensyn til dokumenteret fødevareallergi. 
At måltiderne foregår i en god og afslappet atmosfære 
og i et roligt tempo, er noget vi forsøger at prioritere 
højt. Under måltidet lægger vi derfor også op til en 
hyggelig snak børn og voksne imellem, - eller 
historiefortælling. 
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ØKONOMI 

Fra Skovbørnehusets opstart har personale og 
bestyrelse været enige om, at afsætte forholdsvis 
mange penge til kosten. Dette i stedet for at købe så 
mange beskæftigelsesmaterialer.  
 
FORÆLDRESAMARBEJDE 

Det er vigtigt at der foregår en dialog i det daglige ved 
f.eks. forældresamtaler -  og andre møder omkring 
børnenes kost.  
 
Vi håber derfor at vores Mad- og måltidspolitik kan føre 
til et samarbejde med stor grad af åbenhed og 
imødekommenhed. 
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FØDSELSDAG OG FESTER 

I samarbejde med forældrebestyrelsen  er vi blevet 
enige om, at slikposer og sodavand er uønsket. 
Børnene kan få en is, flødebolle eller kage pyntet med 
lidt slik. Popcorn må kun gives til børnehavebørn pga. 
kvælningsfare. Vi anbefaler dog gerne frugt eller grønt 
og saftevand.  
Forældres fravalg respekteres. 
 
I Skovbørnehuset har vi besluttet at alle fødselsdage 
holdes her i huset, på barnets stue, eller på vores 
busture. Der stilles ”kongestol”, lokale, 
fødselsdagsduge, flag, porcelæn samt også gerne 
køkken til rådighed. Fødselsdage planlægges i 
samarbejde med stuens personale.  
 
Tilbuddet kan være at man selv medbringer madvarer 
og lign. og selv tilbereder maden med fødselsdags-
barnet (og evt. en kammerat eller to), og serverer det 
på stuen. 
Hvis man gerne vil låne køkkenet skal der laves aftale 
med Tina, om at låne køkkenet, gerne en måned før 
det skal bruges af hensyn til vores planlægning.. 
 
Desuden får børnene lidt økologisk slik til jul og 
fastelavn og måske en is på turen en varm sommerdag. 
 
Kun til fester får børnene saftevand. 
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INSPIRATION TIL MADPAKKEN 
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