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Intro 

Denne mad og måltidsstrategi skal 
danne viden og forståelse samt bygge 
bro mellem de forskellige fagligheder i 
Børnehuset Søndersø – det 
pædagogiske personale, 
køkkenpersonalet og ledelse. 

Derudover er det også ment som viden 
til forældre om kost og måltidet for 
børnene. 

I Børnehuset Søndersø vil vi gerne 
udvikle sunde madvaner som omfatter 
både vuggestue og børnehave.  

Vi følger Furesø Kommunes mad og 
måltidsstrategi og fødevarestyrelsens 
anbefalinger. 

Hverdagen byder på leg og mange 
aktiviteter i Børnehuset Søndersø, 
derfor er sund og varieret kost en vigtig 
og afgørende faktor for børns trivsel og 
gode kostvaner. 

Sunde børn er ofte også glade børn. 

 

Børnehuset Søndersø´s mål: 

1. At sikre børnene sunde og varierede 
kostvaner 

2. Skabe madmod 

3. Skabe god livskvalitet 

4. Skabe pædagogiske rammer for 
måltiderne, hvor børnene inddrages i de 
praktiske forberedelser til måltidet og i 
at kunne selv. 

5. Sikre glade og aktive børn, der 
udvikles kognitivt, socialt og motorisk. 
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Adgang til mad udover frokostordningen 

Formiddag: Der er mulighed for en lille formiddagsmad fra huset i 
vuggestuen eller adgang til mad fra egen madkasse indtil 
formiddagsaktiviteterne starter i børnehaven. 

Eftermiddag: Der er mulighed for et eftermiddagsmåltid fra huset i 
vuggestuen eller fra egen madkasse i børnehaven. 

Inden lukketid i børnehaven: Der er mulighed for at spise rester fra 
madkassen sidst på dagen. 

Adgang til koldt drikkevand 

I Børnehuset Søndersø drikker vi vand til alle måltider. 

Vuggestue: Børnene har fuld kost og der er adgang til koldt 
drikkevand til alle 3 måltider.  Personalet tilbyder børnene vand om 
sommeren på et bestemt tidspunkt om eftermiddagen og efter 
behov. Der benyttes kander med vand eller store drikkedunke. 

Børnehave: Der er adgang til koldt vand hele dagen fra egne 
drikkedunke. Forældrene fylder eget barns drikkedunk op ved 
aflevering om morgenen. Der er adgang til vandhaner for 
opfyldning. Personalet tjekker sammen med børnene om der er 
vand på dunkene midt på dagen. Forældrene tager drikkedunken 
med hjem ved afhentning til afvaskning, så den er fri af jord og i god 
hygiejnisk stand næste dag og klar til ny opfyldning. Personalet 
sikrer at børnene får nok vand ved at opfordre børnene til at drikke. 

Mælk: Børn får generelt dækket deres behov for mælk hjemme og i 
maden. Der tilbydes mælk ved morgenmåltidet og 
vuggestuebørnene får en kop mælk ved eftermiddagsmåltidet og 
børnehavebørnene drikker vand.  
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Medinddragelse og medbestemmelse 

I Børnehuset Søndersø lægger vi vægt på almen dannelse og 
sprogtonen. 

Inden frokosten eller frugten: 

Model 1: Børnene deltager på skift i børnegruppen. Opgaven er at hente 
vogn, dække bord, hente vand og fortælle hvad de skal have at spise. 

Model 2: Hvert barn dækker op til sig selv ved at hente tallerken, krus 
og bestik fra vognen. Der siges værsgo af børnene på skift. 

Børnene rydder op efter sig selv, stiller deres brugte service op på 
rullebordet og siger tak for mad. 

Under frokosten 

Når der bedes om mad og drikke omkring bordet, henvender man sig 
med navn til den der sidder nærmest, om det man gerne vil have på 
bordet og der deles viden ved tale om den mad der spises. 

Læringen under måltidet gør børnene selvhjulpne ved selv at smøre og 
øse op og de ældste af børnene øver sig på at spise med kniv og gaffel.   

Hos de mindste børn foregår måltidet sådan: Når alle børn har vasket 
deres hænder, sætter de sig op på deres plads, bliver der sunget en 
madsang. Der hænger en uge tavle hvor børnenes billeder hænger på, 
så de kan se hvis tur det er til at hente vognen og dække bord. Barnet 
henter vognen oppe i køkkenet sammen med en voksen, når de 
kommer tilbage til stuen, sidder den voksne ned på hug eller på gulvet 
og fortæller barnet hvilket barn som skal have en tallerken. Når barnet 
giver tallerkenen til sin ven, siger barnet værsgo.  Når barnet er færdigt 
med at med at dække bord, siger den voksne ”tak for hjælpen, nu må du 
godt sætte dig ned. De resterende voksne bliver siddende så der er ro. 
De største smører eller øser selv mad op på deres tallerken og hælder 
vand op i koppen. Under frokosten har vi dialog med de børn vi spiser 
med – snakker om maden og hvad de har lavet om formiddagen. Vi 
snakker med små stemmer og vi hjælper ”makkeren” ved siden af, hvis 
han/hun har brug for hjælp, der bliver talt pænt til hinanden, hvis man 
mangler noget, siger man ”må jeg bede om”. Vi bliver siddende ved 
bordet til alle ved bordet er færdige med at spise og så bliver der sagt 
tak for mad. De voksne snakker med små stemmer og i en 
anerkendende tone. Efter måltidet tager børnene selv deres tallerken og 
kop over på vognen samt skraber det mad som ikke er spist ned i 
madskraldespanden. 

Madkassen 

Skal kunne åbnes og lukkes selv af barnet og der skal navn på, så 
barnet selv kan finde den. 
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Feedback til køkkenet om 

maden af børnehavebørnene 

Børnene er i dialog om maden og der 
tales om oplevelsen, og der gives en 
tilbagemelding til køkkenet, når vognen 
afleveres. Køkkenet tager børnenes 
feedback med i de fremtidige 
menuplaner. 

En tydelig menuplan betyder at vi har 
mulighed for at snakke med børnene 
om hvad vi spiser og om smag og dufte. 

Børnenes ønsker om retter skrives på 
tavlen udenfor køkkenet. 

 

Med i madlavningen 

Vi vil: have børn i køkkenet, da det giver 
viden, ejerskab og madmod. 

Vi kan: have børn i køkkenet, fordi vi 
har plads og planlægger det. 

Vi gør det: fordi vi gerne vil dele viden 
og så et kim hos børnene 

Børnene i børnehaven deltager i mindre 
grupper efter tur i madlavningen i 
samarbejde med køkkenpersonalet. 

Børnene i vuggestuen henter bær, 
krydderurter og andet med det 
pædagogiske personale som derefter 
tilberedes i samarbejde med 
køkkenpersonalet. 

Børnene deltager i madlavning over bål 
i mindre grupper og børnehavebørnene 
forbereder det til bålet i køkkenet. 
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Madmod og børn 

De voksne omkring barnet er i dialog 
med køkkenpersonalet og laver en plan 
omkring det enkelte barn for at skabe 
madmod. 

Selektive spisende børn kan deltage i 
tilberedningen af maden i køkkenet. Her 
ses, duftes og smages der på råvarerne 
undervejs. Vi snakker livretter og farver 
og barnet kan udvikle madmod. 

Maden til frokost blandes som 
udgangspunkt ikke sammen, men 
serveres så de enkelte fødevarer kan 
ses. 

Børnene skal motiveres til at spise, men 
ikke nødes eller presses. Der siges nej 
tak, hvis barnet ikke vil smage denne 
gang. 

Der tilbydes et alternativ til børn der ikke 
spiser af menuen og dette aftales med 
barnets stue. 

Kulturelle forskelle 

Der serveres retter fra andre kulturer 
end dansk. 

Vi inddrager forældre med dansk og 
anden etnisk oprindelse til at komme 
med ideer til køkkenet som deres børn 
er glade for. 

Retter fra forskellige kulturer kan indgå i 
forbindelse med et pædagogisk tema, 
hvor det pædagogiske arbejde afspejles 
i maden. Køkkenet planlægger 
månedens ret, der afspejler de kulturelle 
forskelle der er i forældrekredsen. Uge 
27 er altid en madkulturel uge i hele 
huset. 
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Festlige lejligheder fejres 

I Børnehuset Søndersø  har bestyrelsen 
valgt 4  årlige arrangementer,  hvor der 
kan serveres sukkerholdige fødevarer. 
Sommerfest, fastelavn, Lucia morgen 
og når julemanden kommer. 

 

Fødselsdage 

I Børnehuset Søndersø fejres 
fødselsdage uden sukkerholdig mad og 
drikke og har en fødselsdagspjece som 
udleveres til alle nye forældre. 

I praksis betyder dette, at forældre skal 
tænke i sunde alternativer, når barnets 
fødselsdag fejres eller der holdes 
afslutning sammen med os - både når 
det foregår i Børnehuset Søndersø eller 
når det foregår i hjemmet. 
 

Økologi 

Børnehuset Søndersø har en 
økologiprocent på mellem 80 % og 
90%. 

Børnehuset Søndersø har spisemærket 
sølv. 
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Bæredygtighed og madspild 

Vi spiser økologisk mad efter sæson, og 

plukker vores egne urter på 

legepladsen, og vi har sat forbruget ned 

på kød og op på bønner, linser og 

meget mere. 

Vi gemmer ”bouillonterning” af suppe 

og gryde ”rester” og har et minimalt 

madspild,da vi   kun har tallerkenspild. 

Vi slukker lyset, når vi ikke er i 

køkkenet og lader aldrig vandet løbe 

 

Fra jord til bord og økologi 

I Børnehuset Søndersø laver vi mad fra 
bunden. 

Alle basisvarer som mælk, ost, æg, 
smør, mel, gryn, frugt og grønt er 
overvejende økologiske. 

Børnehuset Søndersø vægter i 
madlavningen følgende rækkefølge: 

at benytte årstidens økologiske råvarer 
og når det er muligt, at benytte 
årstidens danske økologiske råvarer.  

 

Indkøbsordning 

Børnehuset Søndersø benytter de 
indkøbsaftaler der er i Furesø 
kommune. 
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Officielle kostanbefalinger 

I Børnehuset Søndersø indgår de 10 
kostråd i mad og måltidet – se bilag 2. 
Fysisk aktivitet er en del af dagligdagen 
– i planlagte aktiviteter eller i leg ude 
eller inde. 

For de helt små børn under 1 år følges 
de særlige anbefalinger her. Det 
betyder, ingen komælk til børn under 1 
år.  

For børn under 3 år betyder det, at der 
ikke serveres hård frugt og grønt. 

 

Værtsskab 

I Børnehuset Søndersø tilrettelægges 
de sociale og strukturelle rammer 
omkring måltidet, så der er en hyggelig 
og rar atmosfære der sikrer at det er et 
rart fællesskab at spise i. Børnene 
spiser i mindre grupper, hvor de voksne 
spiser med og er gode rollemodeller for 
maddannelsen. Måltidet starter stille og 
roligt omkring bordet, så børnene kan 
komme godt i gang med at spise inden 
dialogen med hinanden foregår. 
Børnene spiser i eget tempo.  

 

Behov for særkost er muligt 

Udeblivelse af enkelte fødevarer pga. 
kulturelle forskelle tages der hensyn til.  

Er der fødevarer et barn ikke kan tåle 
følges anbefaling fra skrivelse fra egen 
læge.  
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Menuplan for 2 uger ad 

gangen med 3 varme og 2 

kolde måltider 

Vores menuplan er lavet sådan at der er 
tænkt sæson, farver, struktur og art, 
sådan at der er forskellige kødtyper, 
masser af grønt og tilberednings 
metoder – se bilag 3. 

Og selvfølgelig livretter 

Vi bager selv alt vores brød med 
undtagelse af rugbrød. 

Vi serverer groft og med korn til 
børnehaven. 

 

Sukker 

Vi har i Børnehuset nul sukker politik, 
men sukker kan benyttes som krydderi. 

 

Fedt 

Lidt fedt skal kroppen have, i 
Børnehuset Søndersø bruger vi rapsolie 
eller anden form for umættet fedtstof og 
til den kolde frokost serveres smør og 
andet smørbart fedtstof. 

 

Salt 

Vi tilsmager med krydderier og passer 
på med saltet.. 
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         Udarbejdet af: Marianne, Maria, Mie, Helle, Karina og Pia Marts 2020 

 

 

Måltider 

Kl. 6:30-7:20 Morgenmad 

Kl. 8:45 formiddagsmad(brød og grønt) i 
vuggestuen 

Kl.10:30 frokost til vuggestuen 

Kl. 10:40 frokost til Børnehaven. 

Kl. 14 eftermiddagsmad(frugt, pålæg og 
brød) til vuggestuen 

Børnehaven har selv medbragt 
madkasse til for- og eftermiddag. 
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Bilag 1 

Vi vil servere sundt: 

Sund kost gør børnene gladere 

Sund kost giver mere energi 

Sund kost giver mindre sygdom 

Sund kost gør, at man lærer bedre 

 

Vi kan servere sundt: 

Fordi vi køber økologisk 

Vi tilbereder maden fra bunden af 

Vi bruger ingen ”kemi” 

 

Vi gør det fordi: 

Vi elsker det 

Det giver arbejdsglæde 

Det giver glade børn 
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Bilag 2 

Vi følger kostrådene 
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Mandag 
 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Kl.6.30-7.20 
Grød 
Brød 

Kl.6.30-7.20 
Grød 
Brød 

Kl.6.30-7.20 
Grød 
Brød 

Kl.6.30-7.20 
Grød 
Brød 

Kl.6.30-7.20 
Grød 
Brød 

Kl.ca. 9 
Grønt 
Rugbrød 

Kl.ca. 9 
Grønt 
Franskbrød 

Kl.ca. 9 
Grønt 
Rugbrød 

Kl.ca. 9 
Grønt 
Franskbrød 

Kl.ca. 9 
Grønt 
Rugbrød 

Kl.ca. 10.30-11 
Suppe med 
fyld/drys 
Hjemmebagt brød 

Pålægsfade: 
4 + lunt + grønt 

”Dagens ret” 
Pasta, ris, kartofler, 
sovs, kød, fisk mv. 

Pålægsfade: 
4 + lunt + grønt 

Grøddag/ 
vegetarret 

Kl.ca.14 
Brød og frugt 

Kl.ca.14 
Brød og frugt 

Kl.ca.14 
Brød og frugt 

Kl.ca.14 
Brød og frugt 

Kl.ca.14 
Brød og frugt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 3 

Grundskema 
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Bilag 4 

Mængder lokalt i Børnehuset Søndersø  

Suppe: 2,5 dl, brød: 50-100 gr. 

 

Varm mad:  

Vug: pasta/ris/ kart:75 – 110 gr., kød: 50 gr., fisk:50 gr., grønt: 60 gr. Sovs:1 dl. 

Bh: pasta/ris /kart: 100 -150 gr., kød: 65 gr., fisk: 65 gr., grønt: 80 gr. Sovs: 1 dl. 

 

Vegetarret: F.eks: Grøntsagsgryde med bulgur 

Vug: 250 gr., tilbehør: ris, pasta, bulgur:100 gr. 

Bh: 300 gr., tilbehør: ris, pasta, bulgur: 150 gr. 

 

Grød:           

Vug : 2,5 dl + Topping: 50 gr. 

Bh: 2,5 dl + Topping: 50 gr., brød 50 gr. 

 

Kold frokost: 

Vug:                 Bh: 

Æg: 1o gr.                 Æg: 20 gr. 

Kødpålæg: 1o gr.                Kødpålæg: 20 gr. 

Fisk: 20 gr.                 Fisk: 30 gr. 

Grøntpålæg: 60 gr.                Grøntpålæg: 80 gr. 

Rugbrød 1 skive=40 gr.                                                         Rugbrød 2 skiver=80 gr. 
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Bilag 5 

Eksempel på ”Børn i køkkenet”: 

 

 

Børn: 
 

 


