
Mad- og måltidspolitik 

Herstedøster skoles fokus på mad og måltider i skole og SFO tager udgangspunkt i Albertslund 

kommunes officielle Mad- og måltidspolitik. 

Børns madvaner har betydning for deres sundhed. Skolen kan ikke ændre børnenes grundlæggende 

levevilkår, men vi kan medvirke til, at skabe sunde rammer for børnene i det tidsrum, de er i skole 

og SFO, og samtidig påvirke børnenes vaner. Det er forældrene som har det overordnet ansvar for 

børnenes sundhed.  

Mål 

Det har stor betydning for elevernes koncentrationsevne og indlæringsmuligheder, at de i løbet af 

dagen har mulighed for at ”tanke op” med næringsrigtig kost. Desuden er det vigtigt, at børnene får 

gode kostvaner, lærer at kende forskel på sunde og usunde madvarer, vænner sig til blandt andet at 

spise mere frugt og grønt og at drikke vand i stedet for mere usunde drikkevarer. 

Forældrene 

Børn opholder sig mange timer i skolen hver dag, og det har stor betydning for indlæringen, at de 

får sund mad i løbet af skoledagen. Forældrene opfordres til at bidrage med sunde madpakker og 

minimere søde sager også til fødselsdage og klassearrangementer som foregår på skolen. Man kan 

finde gode råd fra fødevarestyrelsen til kost og ernæring på https://altomkost.dk/raad-og-
anbefalinger/de-officielle-kostraad/  eller https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/saerlige-
grupper/boern-og-unge/.  

Skolen 

 Skolens kantine tilbyder børn og unge mulighed for et sundt, indbydende og lettilgængeligt 

mellemmåltid  

 Kosten i skolens kantine samt på SFOerne er minimum 75 % økologisk og tilberedes af 

årstidens råvarer  

 Der er adgang til frisk drikkevand i alle skolens afdelinger samt SFOer 

 Frugt, grønt og groft brød er altid tilgængeligt i skolens kantine, og danner som udgangspunkt 

grundlag for de eftermiddagsmåltider der tilbydes på SFOerne 

 Der vises respekt for forskellige kulturers kostvaner. Børn der ikke må spise bestemte fødevarer 

tilbydes passende alternativer.  

 Kager, søde drikke og slik kan serveres ved særlige arrangementer. Ved særlige lejligheder 

forstås enkeltstående arrangementer som klassefester, ture, forældrearrangementer, fødselsdage 

m.m. 

 Skolens sundhedsplejerske står i samarbejde med skolens sundhedskoordinator og ledelsen for 

det overordnede fokus på samt ansvaret for den konkrete udmøntning af denne mad- og 

måltidspolitik. 
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