
 

Referat for møde i temagruppen ”Mad og måltider”  
Sund By Netværket  
Tirsdag d. 10. maj 2016 kl. 10.00–15.00, VIA Campus Aarhus C, Ceresbyen 24 8000 Aarhus C i lokale B6.12 (Bygning B 
(hovedindgangen), etage 6, lokale 12).  

 
Mødets tema: Handleplaner for mad og måltider 
 

Nyt siden sidst 

 Fødevarestyrelsen V. Sara Månsson 
o Er vedhæftet referatet 

 Center for Forebyggelse i praksis V. Karen Eriksen - Afbud 

 Kræftens Bekæmpelse V. Sofie Lund - Afbud 
o KB arbejder på at udarbejde en ny strategi i forhold til at iværksætte en større og længerevarende 

indsats i relation til at forebygge overvægt. Netværket vil blive yderligere orienteret, omkring det videre 
arbejde.      
KB har fået publiceret en metaanalyse om kaloriemærkning i det videnskabelige tidsskrift Public Health 
Nutrition i starten af 2016, som viser at kaloriemærkning er effektivt og der er evidens for at det virker. 
Artiklen findes her: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=10088744&fileId=S1368980
015003468  

 Sund By Netværket V. Johanne Biltoft Hansen- Afbud 
o Temagruppen mad og måltider har fået Johanne Biltoft Hansen fra Sund By sekretariatet som 

kontaktperson. Nyt fra Sund By er vedhæftet referatet. 

 

Frederiksund Kommunes arbejde med handleplaner ifm. deres sundhedspolitik – 
herunder mad og måltider. V. Sedsel Niemann Gyldenløve  

Oplæg samt handleplan er vedhæftet referatet. 

Hvis I vil vide mere så er I altid velkommen til at kontakte Sedsel på mail: 
sngyl@frederikssund.dk eller Tlf.: 51 70 09 59. 

 

Det er vigtigt at få det bredt ud blandt politiske niveauer og få borgernes opbakning 
gennem temamøder. Opbakning fra nærmeste leder er vigtig. 

Frederiksund Kommune har uddannet sundhedsambassadører på deres institutioner. 
Sundhedsafdelingen mødes to gange årligt med sundhedsambassadørerne og 
pædagogiske ledere for at holde fast i arbejdet med mad og måltider i dagtilbud. 

 
Handleplaner for mad og måltider – erfaringer fra Haderslev Kommune. V. Winnie Holm Lorenzen 
Oplæg er vedhæftet referatet. Handleplaner for mad og måltider mv. kan findes her: http://www.haderslev.dk/politik-og-
dialog/visioner-og-politikker/politikker  
 
Hvis I vil vide mere er I altid velkomne til at kontakte Winnie på mail: wini@haderslev.dk eller tlf.: 74 34 03 42 
 
Der er udarbejdet fire handleplaner for mad og måltider. Handleplaner er bygget op med en række spørgsmål, der kan 
bruges til dialog og danne grundlag for en lokal Mad- og måltidspolitik.  
 
En af de ting der ønskes iværksat er madpakkeværksteder. Det viste sig at Kolding Kommune har gode erfaringer. 
Kolding Kommunes koncept for madpakkeværksteder er vedhæftet referatet. 
 

Oplæg til dialog omkring nuværende erfaringer og fremtidige behov V. 
Fødevarestyrelsen Sara Månsson og Karin Hedegaard 

Fødevarestyrelsen har planer om, at igangsætte en proces i forhold til at opdatere de 
materialer de har omkring Mad og måltider – særligt i forhold til børn. De har været i 
gang med at undersøge behovet. I temagruppen for mad og måltider er det ligeledes 
aftalt, at der skal arbejdes på at udvikle materialer i forhold til kommunernes arbejde 
med handleplaner for mad og måltider. Det er derfor vigtigt at sikre et godt samarbejde 
med FVST – så der ikke sidder to arbejdsgrupper og arbejder på det samme. 

Følgende spørgsmål blev brugt til dialog: 

 Hvor ser I udfordringerne med Mad- og måltidspolitikker? 

 Hvad skal et materiale fra Fødevarestyrelsen indeholde og hvad skal det 
kunne? 
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 Hvem er vigtig at involvere og hvem kan bidrage til udviklingen af materialer? 

På lederniveau, både institutioner og forvaltningsniveau. Noget konkret til 
arbejdspladsen, dynamisk materiale, oplysning er vigtig og kan ikke blive sagt for 
meget, bruge andre ord end sundhed og så alligevel ikke. Trivsel – italesættelsen er 
vigtig, hvordan taler vi om sundhed. Hvordan skal det kunne give mening for chefer og 
lederne?  

Har vi brug for materiale til os? – inspiration til ideer til hvordan man laver en 
arbejdsgruppe, facilitere processer, opmærksomhedspunkter til processen, brug for et 
’godt’ eksempel fra en kommune, hvor de gør det godt. 

Opdatere det materiale der allerede ligger fra Fødevarestyrelsen.  

Inspiration til det vi godt må – fokus på det positive.  

Voresmåltider.dk – dele erfaringer med ældremad. 

Vores arbejdsgruppe vil gerne være en del af processen i forhold til Fødevarestyrelsens 
nye materiale. Det er aftalt at arbejdsgruppen kontakter Sara når første møde er 
afholdt. 
 

Det videre arbejde i forhold til Handleplaner for mad og måltider – Konsolidering 
af arbejdsgruppe 

Center for forebyggelse i praksis var desværre forhindret i at deltage i dagens møde. 
Karen Eriksen har tilbudt at de kan holde et oplæg omkring Forebyggelsespakken og 
deres tanker omkring handleplaner for mad og måltider til mødet i september. Er der 
behov for det? Winnie aftaler nærmere med Karen Eriksen. 

Vi drøftede hvor meget man binder sig til, ved at melde sig ind i arbejdsgruppen. Vi var 
enige om, at så meget som muligt skal kunne ordnes over mail. Der satses på at 
opgaverne kan fordeles ud på arbejdsgruppens medlemmer, der hver især arbejder 
videre. Der er forslag til at det evt. er web baseret materiale der udvikles. 

Hvis det er muligt, vil man forsøge at mødes før/efter temamøderne, så yderligere 
rejseaktivitet minimeres. 

Følgende tilmeldte sig arbejdsgruppen: Sedsel (Frederiksund), Pernille (Viborg), Mette 
(Vallensbæk). Der er plads til flere – så tænk over om det er noget for dig? Hvis ja, så 
send en mail til Winnie (wini@haderslev.dk) senest d. 1. juni 2016. 

 

Fremtidigt arbejde i gruppen herunder: 

Planlægning af det næste møde ” Haver til maver” 

Næste møde afholdes i København d. 14. september. 

Ny sammensætning af formandsgruppen 

Vi ved nu at Line Rossen fra Århus Kommune ikke kommer tilbage i gruppen, samtidig 
er det tvivlsomt hvorvidt Lotte Czartoryski kan fortsætte. Så overvej gerne før mødet, 
hvorvidt I kunne tænke jer at indgå i planlægningsarbejdet. 

Pt. ser det ud til at Lotte kan fortsætte i formandsgruppen, så der er brug for en 
erstatning for Line Rossen. Line Blaabjerg Falck fra Aarhus Kommune vil forhøre hos 
sin ledelse om hun kan deltage i formandsgruppen. Jeg vil gerne bede andre 
interesserede om at gøre det samme. Og evt. melde tilbage til Winnie.  

 

Eventuelt 

Vi drøftede formålet med arbejdsgruppen – og at jo mere aktiv man selv er i gruppen jo 
mere får man med derfra. Tanken er, at vi skal blive inspireret til at kunne gå hjem i 
egen kommune og igangsætte indsatser til gavn for vores borgere. 

Da vi meget gerne må kontakte og spare med hinanden – ønsker gruppen at få sendt 
medlemslisten ud – den er vedhæftet referatet. 

Vi har tidligere aftalt, at vi ønsker medlemslisten suppleret med oplysninger omkring 
vores arbejdsopgaver. Send meget gerne oplysningerne til Johanne på mail: 
jobk@kl.dk  
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Det blev drøftet, hvor vi kan dele billeder, gode idéer, spørgsmål mv. Andre grupper har 
forsøgt sig med Facebook, men uden stor succes. Vi aftaler at kommunikationen indtil 
videre foregår pr. mail. 

  


