
Mad og måltidspolitik for Rosendalskolen 
 
 
Mariagerfjord kommunes overordnede Mad – og Måltidpolitik er vedtaget i april 2008. Denne 
politik giver nogle rammer, inden for hvilke den enkelte skole eller institution skal opstille deres 
egen detaljerede politik. Politikken kan findes på kommunens hjemmeside www.mariagerfjord.dk     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er vigtigt for Rosendalskolens Mad og Måltidspolitik, at den er 
kendetegnende ved 
 

 At der gennem hele politikken er fokus på såvel madtilbud som organisering af måltider i 
skole og SFO  

 At skolens ledelse sikrer tid til samarbejde mellem skole og hjem, mellem lærer og elev og 
mellem leverandør og skolens afdelinger 

 At der er fokus på undervisningsaktiviteter, der fremmer fokus på sunde kostvaner 
 

Rosendalskolens målsætning er:  
 At skabe sunde kostvaner hos eleverne i skolen med henblik på fremme af sundhed og 

velvære 

 At fremme elevernes koncentration og energi med henblik på øget udbytte af 
undervisningen 

 At forebygge kostrelaterede sygdomme på længere sigt 
 
 

 
Rosendalskolens skal på kort sigt tage initiativ til: 

 At skolen ansøger Direktoratet for FødevareErhverv om støtte til at igangsætte projekt 
”Sunde Børn Lærer Bedst” 

 At skolen skaber rammerne for en skolebod, hvor eleverne sikres 
mulighed for at kunne købe sunde spise- og drikkevarer til rimelige priser 

 At skolens rammer inviterer til, at eleverne får spist deres mad, og at 
de oplever måltidet som et naturligt, værdifuldt samlingspunkt. 

 At skolen arbejder bevidst på en fælles forståelse af sund/usund mad 
blandt elever, lærere, forældre og samarbejdspartnere 

 At skolen opfordrer til at fødselsdage stadig fejres, men anbefaler forældrene også at 
tænke i frugt og grønt eller bage sunde grovboller som alternativ til den traditionelle 
uddeling af slik. Det skal pointeres overfor forældrene at børnene maksimalt må medbringe 
én ting. 

 At kageordninger i klasserne begrænses til f.eks. sidste torsdag hver måned. Elevrådet 
anbefaler at eleverne efter indtagelse af kage skal motionere 20-30 minutter bagefter, og at 
det kan foregå i klassens tid. 

 At skolens kostpolitik er levende og i fortsat udvikling. 

 At skolebestyrelse, Medudvalg, Pæd.råd og elevråd evaluerer den vedtagne politik i hver 
skolebestyrelses periode samt forpligtiger sig til at hente inspiration og igangsætter nye 
projekter 

 En skolebod, hvor eleverne oplever sund og varieret kost, som er spændende og 
tiltrækkende. 

 at skolebestyrelsen årligt inviterer til et foredrag omkring kost og bevægelse 

 at politikken sikrer at produkterne i skoleboden lever op til sundhedsstyrelsens 
anbefalinger på kostområdet  

 at ekstern leverandør opfylder ernæringskrav til sund skolemad 

En mad- og måltidspolitik er en fælles vedtaget og nedskreven målsætning om 
børnenes mad og måltider, mens de er i skole.  
Det fremgår af politikken, hvordan skolen forholder sig til den mad, der tilbydes og 
spises i skolen, og politikken sætter rammerne for måltiderne på skolen. 
 

Det fremgår ligeledes af politikken, hvilke aktiviteter skolens handleplan indeholder 
for at opfylde målsætningen om at etablere en sund skolemadsordning. 
 

Mad- og måltidspolitikken giver retningslinjer for hvordan mad og sundhed  kan 
integreres i undervisningen.. 

 

http://www.mariagerfjord.dk/


Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er formuleret i ”De 8 kostråd”: 
 

1) spis frugt og grønt, 6 om dagen 
2) spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen 
3) spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag 
4) spar på sukker, især fra sodavand, slik og kager 
5) spar på fedtet, især fra mejeriprodukter og kød 
6) spis varieret og bevar normalvægten 
7) sluk tørsten i vand 
8) vær fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen 
 

Konkret betyder det, at skoleboden intet salg har af usunde mad- eller 
drikkevarer, og 

 At børnene har mulighed for at opbevare deres mad på køl, og anbefaler forældrene at 
bruge ”De 8 kostråd” også i forbindelse med madpakkerne 

 At børnene har adgang til frisk koldt vand  

 At en lærer spiser sammen med børnene 

 At skolen opfordrer til at eleverne ikke medbringer f.eks sodavand og læskedrikke i skole 
 

Aktiviteter for at nå målene: 
 Udarbejdes retningslinjer for skolebodens drift m.h.t. 

1. Økonomi 
2. Uddannelse /efteruddannelse 
3. Lokaler / faciliteter  
4. Kvalitetskontrol 

 Temadage, hvor der arbejdes tværfagligt med kost, fødevarer og madlavning 

 Opprioritering af undervisningen af eleverne i emner, der omhandler mad og ernæring. 
(hjemkundskab) 

 På motionsdagen skal de første to lektioner handle om sund kost. evt. spises en 
energirigtig morgenmad i klasserne.  

 10-frikvarteret omdøbes til ”Frugtkvarter” i alle afdelinger 

 Inddragelse af forældrene til sammen med eleven at vælge tilbud via skolens hjemmeside. 

 På forældremødet hvert år orienteres om klassens kostvaner. 
 

Succeskriterier for vores politik på Rosendalskolen: 
 At skoleboden fortsat består og lever op til fastsatte driftsmål 

 At der efter prøveperioden støttet af Fødevareministeriet er stor tilslutning til skolens 
FRUGT-  & MAD ordning  

 At eleverne sikres tid og ro til spisning i hyggelige og trygge rammer. 

 At madpakke-kulturen også dyrkes ved mulighed for kold opbevaring og ”hjælp” med ideer 
til sundt indhold. (mulighed for køleskab i hvert klasselokale) 

 At det positive mælkesalg fortsat stiger. 

 At indtagelsen af frugt og grønt blandt eleverne stiger 

 At børnene har adgang til koldt, rent drikkevand 

 At der bliver flere undervisningstimer omkring mad og sundhed 

 At børnene deltagere mere aktivt i undervisningen 

 At flere bestiller mad via hjemmesiden på længere sigt 

 At kost-, motion og trivselspolitik kædes sammen til skolens sundhedspolitik 

 At skolens sundhedsprofil tegnes og indsatsområder beskrives 
 

Der nedsættes en Kostgruppe på skolen med repræsentanter fra ledelsen, elevrådet, 
lærergruppen, SFO, sundhedsplejerske og naturligvis skolebodens personale. 
Gruppen udvikler, evaluerer på og efterser, om man har nået de mål, man har opstillet, og om de 
aktiviteter også virker efter hensigten. 

 

 

 

 

 
 

Vedtaget af skolebestyrelsen   den 16.juni 2008 


