
Særlige lejligheder 

Et barns fødselsdag er en særlig dag, som de fleste 
børn glæder sig til at fejre sammen med vennerne i 
institutionen.  
Det er vigtigt, at I som forældre går i dialog med per-
sonalet om fødselsdagsarrangementet. Vi ønsker, at I 
er opmærksomme på mængden, der skal indtages, da 
børnenes maver er små.  
Fx kan man medbringe pølsehorn, frugt, en kage eller 
boller. Vi frabeder os slikposer i institutionen. 
Ved alle andre festlige lejligheder end barnets fødsels-
dag er det institutionen, der bestemmer, hvad der må 
medbringes af mad og søde sager. 

 

 

 

 

 

Lad os i fællesskab give vores børn de bedste  

forudsætninger for læring og udvikling. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Politikken vil løbende blive revideret på personalemøder, forældreråd og 
bestyrelsesmøder. 
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”Sund mad i børnehøjde” 



Indledning 
Mad- og måltidspolitikken i dagtilbud Tårnborg er blevet til i et 
samspil mellem forældrerådet/bestyrelsen, medarbejderne og le-
delsen samt konsulent fra Folkesundhed i Slagelse Kommune som 
har bidraget med faglig sparring. 

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. En kost som giver barnet netop det brænd-
stof, der skal til, for at kunne lære bedst muligt og udvikle sig opti-
malt. 

Børns sundhed og velfærd er først og fremmest et forældreansvar. 
Som institution vil vi gerne være med til at understøtte børnene i at 
leve sundt. 

 

Det er for børnenes skyld 
Børn bruger energi til at lege, trives og lære. Energien bør komme 
fra en sund og varieret madpakke. Børnene spiser langt de fleste af 
dagens måltider i institutionen, og det er derfor særdeles vigtigt, 
hvad børnene indtager, mens de er her.  
Det anbefales, at børn spiser efter de officielle kostråd fra Fødeva-
restyrelsen. 

Med vores mad og måltidspolitik ønsker vi at sikre, at børnene: 

- er glade og veloplagte 

- har energi til at lege og lære 

- kan være koncentreret en lang dag 

- kan være sociale hele dagen 

En varieret madpakke bidrager til børnenes ”madmod” og er med 
til at udvikle børnenes smagspræferencer og forebygge kræsenhed. 

 

 



Vi tager udgangspunkt i ”madhånden” i de måltider, vi serverer for 
børnene.  

Vi serverer følgende til morgenmad mellem kl 5.45-7.30: 

Havregryn/grød 

Havrefras 

Fiberrigtigt brød 

Ost/smørreost 

Mælk/vand 

Smør og sukker til grød. 

 

Til formiddagsmad får vuggestuebørnene f.eks fiberrigt brød og 
frugt. Børnehavebørnene kan spise en mad fra madpakken. 

Frokosten er en vigtig energikilde midt på dagen, og den spises på 
stuerne ca. kl. 11.00 både i vuggestuen og børnehaven. Børnene har 
selv madpakker med. Vuggestuebørnene får serveret mælk/vand og 
børnehavebørnene får serveret vand til deres madpakke.  

Både børnehavebørn og vuggestuebørn bliver tilbudt eftermiddags-
mad kl. ca. 14. Det kan være frugt, grønt, fiberrigt brød, koldskål og 
ovnbagte kartofler.  

 

Vi arbejder med at lære børnene om sund mad gennem flere pæda-
gogiske aktiviteter fx maddage og i den daglige dialog med børnene 
over madpakken.  

 

På maddage og arrangementer tager vi selvfølgelig altid hensyn til 
allergier og religioner, når vi serverer mad for børnene. 

Hvad er din rolle som forældre? 
Det er forældrenes ansvar at give deres barn en sund og nærende 
madpakke med  i institutionen. Hvis man vil sikre en sund og varie-
ret madpakke hver dag, kan der hentes inspiration i fødevaresty-
relsens ”Gi madpakken en hånd”.  

Børn præger hinanden i spisesituationen, det er derfor vigtigt, at 
der ikke er kiks, slik og kage med i madpakken. Vi anbefaler, at 
man begrænser mængden af figenstænger, ostehaps, snack pøl-
ser, ris-kiks o.a. der optager plads for den sunde mad.  
Madpakken bør pakkes overskueligt og gerne sammen med bar-
net. Vi opfordrer til, at forældre til børnehavebørn er opmærk-
somme på at komme lidt ekstra mad i madpakken til formiddags-
maden. 
 

Da børns behov er varierende efter alder, vil der være forskellige 
anbefalinger afhængigt af barnets alder. Foruden anbefalingerne, 
sætter politikken også fokus på selve måltidet.  



Hvad gør vi som institutionen? 
I Børnehuset ved Storebæltsvej vægter vi måltiderne meget højt, 
da maden er med til at skabe et socialt samlingspunkt og et fæl-
lesskab.  

Vi har forholdsvis faste rammer omkring måltiderne på de enkelte 
stuer, så det er genkendeligt for børnene.  

Vi forsøger, at skabe en god og rolig stemning i spise-situationen. 
Det skal være dejligt at spise, og der skal være god tid til at nyde 
maden. Der skal være plads til hyggesnak med dem, man sidder  
sammen med.  
Ved måltidet lægger vi vægt på at lytte til hinanden, og vi venter 
på hinanden inden for rimelighedens grænse.  

Måltiderne bruges også til at lære børnene gode vaner herunder 
hygiene og almindelig bordskik, som at sidde ordentligt på stolen 
og ikke rejse sig fra bordet, uden det er aftalt med en voksen. Der 
skal sige værsgo, ikke snakke med mad i munden, og man rydder 
op efter sig selv. 

 

 

 

 

 


