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Årsplan for Mad og måltider for år 2016 

 

 
Hvad er temagruppens formål, og hvilket behov indfrier temagruppen for netværkets medlemmer og ift. Sund 
By Netværkets strategi 2013-16 (max 10 linjer) 

 
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.  
 
Der arbejdes i gruppen meget bredt med mad og måltider – herunder strukturelle tiltag som eksempelvis mad og 
måltidspolitikker. I 2016 vil gruppen udvikle en publikation, for på den måde at dele gruppens viden og erfaringer 
med andre.  
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. 
 
 

 
 
Lav en årsplan, der angiver mødeaktivitet for det kommende år – denne skal være sekretariatet i hænde senest 
10. januar for at modtage bevilling på i alt 17.000 kr. til temagruppens arbejde og forplejning det kommende år.  
 

 
Mødets tema/fokus  

 
Målgruppe for mødet – 
hvem deltager fra 
medlemmerne?  

 
Hvordan er temaet 
relateret til Sund By 
Netværkets strategi?  

 
Tid og sted 

Idégenering til en 
publikation om mad og 
måltider. 
 

Dette møde er særligt 
for temagruppen egne 
medlemmer, da 
resultatet fra dagen vil 
præge det videre 
arbejde i 
arbejdsgruppen. Gæster 
er dog meget velkomne 
til at komme med input. 

Mad og måltidsgruppen er 
sammensat af deltagere 
med en høj faglighed 
indenfor mad og måltider. 
Ved at udarbejde en 
publikation vil den faglighed 
komme til gavn for andre 
sundhedsprofessionelle og i 
sidste ende borgerne. 

d. 4. februar kl. 10-15 
København 
 

Der arbejdes med det 
valgte emne til en 
publikation. 
 

Medlemmer af 
gruppen. Samt andre 
med interesse for det 
pågældende emne. 

 d. 10. maj kl. 10-15 
Århus 

 
 
 
 

  d. 14. september  
kl. 10-15 
København 

   d. 24. november  

 

Sund By Sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
Tlf. 3370 3580 
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kl. 10-15 
Vejle 

 

Eventuelt: Temagruppen vil det kommende år levere følgende konkrete produkter/inspiration til videndeling i 
hele netværket:  

 Der er afsat tid til at der skal udarbejdes en publikation fra arbejdsgruppen. Formen kendes endnu ikke. 
 


