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Indledning 

Sund kost, motion og tilstrækkelig søvn er grundlæggende forudsætninger 

for god trivsel og læring. Det er derfor tre vigtige elementer at have fokus på 

i en institution, hvor børn lever store del af deres liv og har deres hverdag. 

 

Arbejdet med de tre fokus områder er et fælles anliggende mellem skole og 

hjem. En god opbakning fra hjemmene er fundamental. Det er hjemmets 

opgave at sikre at børnene får tilstrækkelig søvn, rører sig også efter skoletid 

og får tilstrækkeligt brandstof, i form af et solidt sund morgen måltid, gode 

madpakker og mellemmåltider til frikvarterene samt god og varieret kost 

resten af dagen. 

  

 I Midtskolen mener vi, at motion, mad og måltider skal være en integreret 

og prioriteret del af skolens hverdag. Mad og måltider er ikke kun næring, 

men handler også om identitet og sociale tilhørsforhold. Måltiderne skal 

være sociale samlingspunkter, som kan være med til at fremme trivslen.  

Motion er en væsentlig forudsætning for læring og velvære og ses derfor 

som en integreret del af hverdagen i skolen. 

 

Overordnede mål 

 At skabe sunde kost- og motionsvaner hos børn og unge i skolen med 

henblik på fremme af sundhed og velvære 

 

 At fremme elevernes koncentration og energi med henblik på øget 

udbytte af undervisningen 

 

 At samarbejde med forældrene, så sundhed samt kost- og 

motionsvaner er et fælles anliggende 

 

Delmål 

 At arbejde for at sikre tilbud om ernæringsrigtig mad som 

supplement/erstatning for madpakken til billigst mulig pris 

 

 At tilbyde sund og ernæringsrigtig mad i SFO, i  Skolen ved Skoven og 

på Øen om morgenen og om eftermiddagen 

 

 At skolens/SFO’s rammer og organisering inviterer til, at eleverne får 

spist deres mad, og at de oplever måltidet som noget selvfølgeligt og 

værdifuldt at samles om 
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 At skolen arbejder bevidst på en fælles forståelse af sund/usund mad 

blandt elever, lærere, pædagoger, forældre og samarbejdspartnere 

 

 At motion er en naturlig del af hverdagen 

 

Mad 

 

Vi når målene ved: 

Hjemmene 

 Sørger for at eleverne møder udhvilede i skole 

 Sørger for et solidt morgenmåltid for de børn, der ikke spiser i SFO 

 Sørger for en solid og sund madpakke til både 10 og 12 pausen eller 

mulighed for at anvende skolens madordninger, hvor og når de 

forefindes 

 

        Madordninger 

 At elever og ansatte så vidt muligt har adgang til et sundt og billigt 

måltid efter andet modul 

 Der serveres mad baseret på følgende principper: 

1. Der er mulighed for at købe frugt og grønt 

2. Der serveres fisk og fiskepålæg flere gange om ugen 

3. Der er mulighed for at købe noget af følgende hver dag: 

kartofler, ris, pasta, grøntsager og groft brød  

4. Vi sparer på sukkeret, men giver bud på gode alternativer 

5. Vi sparer på fedtet 

6. Vi laver mest muligt mad fra grunden. Der er fx frisk bagt brød 

hver dag 

7. Vi lægger vægt på at følge årstiderne 

8. Vi begrænser brugen af salt 

9. Vi har høj hygiejne 

10.  Vi spiser også med øjnene, og derfor anrettes maden med 

æstetik, variation og farver. Dette kan give mere lyst til at spise 

maden evt. prøve nyt. 
 

 Vi vil gerne signalere, at mad er mere end bare det at spise. Det 

handler også om, at vi er sammen om noget. Vi vil gerne fremme den 

gode stemning, så måltider er værd at samles om. Derfor arbejder vi 

løbende på at gøre spiseforholdene mere indbydende og for at få 

skabt nogle fælles traditioner, hvor sund mad indgår som en naturlig del.  

 

 

 Vi inddrager eleverne i udvælgelse af, hvad der sælges og serveres 
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Undervisningen  

 Eleverne arbejder med emner, der er relevante for sundhed og ernæring, 

hvor det naturligt indgår 

 

 

SFO, Skolen ved Skoven og Øen 

 Der tilbydes sund, sukker- og fedtfattig morgenmad.  

 Der tilbydes sunde mellemmåltider om eftermiddagen. Børnene inddrages i 

at lave og servere den 

 

 

Den øvrige hverdag 

 Eleverne har så vidt muligt adgang til en billig sund madordning 

 Eleverne har den nødvendige tid og ro til at spise. I 12 pausen betyder det i 

indskoling og på mellemtrin, at vi starter pausen med at ”krudte af”, nå først 

til fodboldmål etc. Herefter spiser vi. Der lægges understøttende 

undervisning i femte lektion hver dag. Dette gøres for at sikre, at der er god 

tid til at spise maden, tale sammen, læse højt i fred og ro inden dagens 

øvrige aktiviteter genoptages. 

 Elever og forældre opfordres til at dele frugt eller andet sundt ud ved 

fødselsdage frem for slik eller kager. I stedet for at dele ud kan der afholdes 

fælles fødselsdage, hvor eleverne går sammen fx fem og fem og laver 

frokost til de andre. Fødselsdage bliver herved noget der afholdes fire gange 

årligt. Den nærmere organisering aftales i klasserne 

 Forældrene opfordres til at skære ned på slik, sodavand, chips og lignende i 

hverdagen 

 Forældrene opfordres til at have fokus på at børnene får tilstrækkelig søvn. 

Skolebørn på 6-13 år bør sove 9-11 timer i døgnet. Teenagere 14-17 bør sove 

8-10 timer i døgnet 

 

Motion og bevægelse 

 

Udover idræt er der fokus på bevægelse i hverdagen: 

 

 Alle team er forpligtiget på at tænke bevægelse ind i undervisningen. Det er 

ikke alt læring, der foregår bedst, når man sidder ned 

 Vi udvikler løbende de fysiske rammer, så der inviteres til bevægelse 

 Alle tre SFOèr er DGI certificerede. Det betyder, at personalet har en særlig 

uddannelse i, at arbejde med bevægelse på forskellige planer og dermed 

også en særlig forpligtigelse til at have fokus på bevægelse i hverdagen 

 Der er i den kompetenceudvikling, der forgår i skolen fokus på, at personalet 

udbygger repertoiret af redskaber til at tænke bevægelse ind i alle 

sammenhænge 
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 Forældre opfordres til at have fokus på bevægelse også udenfor skoletiden. 

En lavt hængende frugt er for de fleste at lade børnene transporterer sig til 

skole ved egen kraft på cykel eller gåben frem for i bil. 

 

Vi er ”små religiøse”, men ikke fundamentalister 

Ovenstående politik er et udtryk for, hvad vi er optagede af, mener er det 

rigtige og gerne vil være i løbende dialog om og udvikle på alle planer i skolen. 

Formålet er, at vi i fællesskab får skabt dygtige livsduelige mennesker i trivsel. Vi 

er med ovenstående optagede af det almene og de store linjer. Når det er 

sagt og vi har et sundt fundament, skal der også være plads til små festligheder, 

som en pebernød eller æbleskive til jul eller en enkelt kage i ny og næ. Det kan 

også bidrage til trivsel i det fællesskab, der er skolens. Det skal bare ikke være 

det almene i hverdagen. 

Vi opfordrer med politikken til sundhed og gode vaner, men vi har ingen 

intentioner om at kontrollere den enkeltes valg af fx indhold i madpakken 

 

 
Links til gode kostråd: 
 

 http://altomkost.dk/deofficielleanbefalingertilensundlivsstil/de-officielle-kostraad/ 

 http://sundemadpakker.dk/ 

 http://samvirke.dk/artikler/10-gode-rad-om-madpakker-til-born 

 http://www.voresmad.dk/Opskrifter/Opskriftssamlinger/Nemme_madpakker_til_boer
n.aspx?collection=%7B28CFA2B2-37F0-4272-97C9-7EFF0FF4C872%7D 

 http://www.valdemarsro.dk/temaer/madpakke-hits/ 

 https://kitchen4kids.dk/tips-til-madpakker-300/ 

 http://skole-foraeldre.dk/artikel/sundhed-i-folkeskolen 

 http://iform.dk/sund-mad/de-13-vigtigste-kostraad 
 
 

Links til gode videoer om kost til børn: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=Jr32fxgVYYQ 
 https://www.youtube.com/watch?v=LzCEd8q8bgM 
 https://www.youtube.com/watch?v=QMcj4fCOylI 
 https://www.youtube.com/watch?v=E4SYdVyhODU 
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