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Årsplan for Mad og måltider for år 2017 

 

 
Temagruppens formål 
 
Temagruppens formål er at dele og få ny viden der kan bruges i det kommunale arbejde med at skabe sundere mad og måltider for alle 
borgere. Temagruppen arbejder for at fremme gode mad- og måltidsvaner for befolkningen. Dette gøres ved at opbygge og styrke 
samarbejdet på tværs af kommunerne og med eksterne interessenter. 
Sunde mad- og måltidsvaner har, i samspil med fysisk aktivitet, stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred og for at 
forebygge overvægt, underernæring, og livsstilsrelaterede sygdomme som hjertekarsygdomme, type 2 diabetes, visse kræftformer, 
knogleskørhed, muskel- og skeletsygdomme samt tab af funktionsevne. 
 
Vi har i den kommunale arena stor mulighed for at få indflydelse på og ikke mindst et stort ansvar for den mad vores borgere spiser. Det 
gælder sig både i børnehave, skoler, plejecentre, botilbud, væresteder mv. Derudover kan vi via projekter og andre tiltag i høj grad 
medvirke til maddannelse, madmod og sundere madvaner hos vores borgere. 

 
 
 
 
 

 

 
Mangler du sparring til arbejdet med mad og måltider i din kommune – så er mad og måltidsgruppen noget for 
dig! 
Temagruppens formål er at dele og få ny viden der kan bruges i det kommunale arbejde med at skabe sundere mad og måltider for alle 
borgere. Dette gøres ved at opbygge og styrke samarbejde på tværs af kommunerne og med eksterne interessenter. 
 
Det er temagruppens medlemer der bestemmer temaerne for møderne – derfor er temaerne altid tilpasset det der er aktuelt fylder hos 
kommunerne. Temagruppen er optaget af I fællesskab at finde frem til metoder der hjælper den enkelte borger til at kunne træffe det 
sunde valg. Dette foregår både via erfaringsudveksling og ved at vi til hvert temamøde inviterer relevante oplægsholdere. Der er fokus på 
at den viden der genereres på møderne nemt skal kunne omsættes i praksis i de enkelte kommuner. 
 
Sunde mad- og måltidsvaner har, i samspil med fysisk aktivitet, stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred og for at 
forebygge overvægt, underernæring, og livsstilsrelaterede sygdomme som hjertekarsygdomme, type 2 diabetes, visse kræftformer, 
knogleskørhed, muskel- og skeletsygdomme samt tab af funktionsevne. 
 
Vi har i den kommunale arena stor mulighed for at få indflydelse på og ikke mindst et stort ansvar for den mad vores borgere spiser. Det 
gælder sig både i børnehave, skoler, plejecentre, botilbud, væresteder mv. Derudover kan vi via projekter og andre tiltag i høj grad 
medvirke til maddannelse, madmod og sundere madvaner hos vores borgere. Gruppen har et naturligt fokus på de borgere der har en 
uhensigtsmæssigt måltidsmønster, for her igennem at arbejde for sundt mad og gode måltider til alle borgere. 
 
Temagruppen arbejder meget bredt med mad og måltider – herunder strukturelle tiltag som eksempelvis mad- og måltidspolitikker. 
Tidligere emner for møderne har blandt andet været: Haver til maver, skolemad, samarbejde med detailhandlen, økologi, handleplaner 
for mad og måltider, mænds sundhed, nudging mv. 
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Temagruppemødets tema 

 
Målgruppe  
  

 
Relevant for samarbejde 
med andre temagrupper?  

 
Tid og sted 

Sundere mad i skolen og mad 
til unge 
 
 
 

Alle der arbejder 
med mad og 
måltider  

 d. 30. januar 2017 
Kl. 10-15 
Fødevarestyrelsen, 
Stationsparken 31-33 
2600 Glostrup 

Madleg 
- Børns maddannelse 

og madkultur 
 

Alle der arbejder 
med mad og 
måltider 

 Århus d. 8. maj 2017, kl. 
10-15 

Brugen af digitalemedier 
- Herunder evt. 

madfotografering 
 
 

Alle der arbejder 
med mad og 
måltider 

 København d. 8. 
september 2017, kl. 10-
15 

Mad til sårbare grupper 
 
 
 

Alle der arbejder 
med mad og 
måltider 

 Vejle d. 27. november kl. 
10-17 

 

Eventuelt: Temagruppen vil det kommende år levere følgende konkrete inspiration til videndeling i hele 
netværket (materiale/produkt):  

 Der arbejdes på udarbejdelse af materialer omkring madpakker 
 


