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Årsplan for temagruppen Mad og Måltider for år 2018 

 

 
Hvad er temagruppens formål for 2018? Hvordan vil temagruppen i 2018 arbejde med lighed i sundhed, 
strukturel forebyggelse, sundhed i alle politikker og styrket faglighed (jf. netværkets strategi 2017-2020) ?  
Beskriv formål ganske kort og brug gerne årets aktiviteter som udgangspunkt for beskrivelsen af arbejdet 
med de strategiske pejlemærker.  
 
  
Temagruppens formål i 2018 er at dele og få ny viden, der kan bruges i det kommunale arbejde med at skabe sundere mad og måltider 
for alle borgere. I vores arbejde tager vi afsæt i Sund By Netværkets fire prioriterede strategiske områder:  
  

 Styrket faglighed: vi deler åbent viden og erfaringer fra vores respektive kommuner.   

 Sundhed i alle politikker: vi arbejder for, at sundere mad og måltider prioriteres på tværs af politikområder i kommunerne.  

 Lighed i sundhed: vi arbejder for at reducere ulighed i sundhed.  

 Strukturel forebyggelse: vi arbejder for at gøre det let for borgerne at vælge sundere mad og måltider.   
  
Der vil i gruppen i 2018 være fokus på ændring vaner, brugen af medier (digitale vs. analoge), overvægt, familieindsatser og sundhed på 
tværs f.eks. samarbejde med andre forvaltninger.   

 

 

 
 

 
Temagruppens organisering og fokus 
 

 
Der afholdes 4 møder i løbet af året - 2 i Jylland og 2 på Sjælland. På møderne inviteres relevante oplægsholdere, og der sættes tid af 
til erfaringsudveksling. Det er temagruppens medlemmer, der bestemmer temaerne for møderne. Derfor er temaerne altid tilpasset 
det, der er aktuelt fylder hos kommunerne.   
 
Der er fokus på, at den viden, der genereres på møderne, nemt skal kunne omsættes i praksis i de enkelte kommuner. Møderne er 
med til at opbygge og styrke samarbejdet på tværs af kommunerne og med eksterne interessenter. Temagruppen er optaget af I 
fællesskab at finde frem til metoder, der hjælper den enkelte borger til at kunne træffe det sunde valg. 
 
Der er fokus på at 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.  
 
Tidligere emner for møderne har blandt andet været: Haver til maver, madmod, skolemad, samarbejde med detailhandlen, økologi, 
mænds sundhed, nudging, mad og måltids politikker, mad til psykisk sårbare mv. 
 
 

 

 
 
Lav en årsplan, der angiver mødeaktiviteten for det kommende år – denne skal være sekretariatet i hænde senest 
12. januar – men gerne før. Herefter tildeles temagruppen i alt 22.000 kr. til gruppens arbejde og forplejning i det 
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kommende år. Det forventes at der arrangeres 3-4 temagruppemøder i 2018. Derudover opfordrer vi til at 
arrangere temagruppemøder på tværs af netværkets temagrupper – se en oversigt her.  
 
 

 
Temagruppemødets tema 

 
Målgruppe  
  

 
Relevant for samarbejde 
med andre temagrupper?  

 
Tid og sted 

 
Ændring af vaner 
 

 
Alle målgrupper. 
 

 
Andre med interesse for 
vaneændringer er 
velkomne. 
 

 
16. marts  
København 

 
Medier (digitale vs. analoge) 
 

 
Alle målgrupper 
 
 

 
Andre der gør brug af 
medier til at skabe 
opmærksomhed om tiltag 
eller til rekruttering mv. er 
velkomne. 
 

 
28. maj  
Århus 

 
Overvægt 
 
 
 

 
Er ikke fastlagt 
endnu 
(børn/voksne) 

 
Andre med interesse for 
overvægt er velkomne. 
 

 
7. november 
København 

 
Mulige emner: 

 Sundhed på tværs 
(samarbejde med 
andre forvaltninger) 

 Familieindsatser 
 
(med forbehold for ændringer) 

 
 

   
22. november 
Vejle 

 

http://sund-by-net.dk/temagrupper/

