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Politikker for 

mad og måltider



Overordnede politikker

� Fælles ---- De har alle ophæng i sundhedspolitikken og/  
eller børn og ungepolitikken

� De danner rammen og inspiration for den lokale mad og 
måltids politik

� De har alle afsæt i de officielle anbefalinger
� Det er et fælles ansvar, vigtigt at kommunen forholder sig 

til mad og måltider og udstikker retningslinjer da gode 
vaner grundlægges tidligt i barndommen

� De handler alle om sund mad, udvikling, trivsel læring 
� Mange  har indarbejdet dialogspørgsmål bestyrelser og 

personale kan forholde sig til
� De fleste har en deadline for revision



Eksempel overordnet politik
Gentofte

� Har rod i sundhedspolitikken

� Skal danne grundlag for lokalpolitikker

� Målgruppen er alle børn, unge, voksne og ældre der får 
serveret, tilberedt  eller køber mad i kommunens 
institutioner, skoler eller arbejdspladser

� Skal medvirke til at udvikle og sikre sund mad og 
måltider

� Skal medvirke til at skabe og fastholde sunde mad og 
måltidsvaner



Hovedpunkter

� Skal forholde sig til de centrale myndigheders 
anbefalinger

� Der er kvalitets og miljømæssige mål

� Der er krav til de fysiske og sociale rammer for måltidet

� Der er krav til involvering og brugerinddragelse

� Der er krav til valgmuligheder og diæter



Politikkens indhold

De lokale politikker skal forholde sig til:
� Hvordan det sikres, at de centrale anbefalinger 

overholdes.
� Hvordan brugerne sikres adgang til vand.
� Brug af nydelsesmidler herunder, hvad der spises og 

drikkes ved festlige lejligheder.
� Opdatering/vedligeholdelse af viden.
� Køkkenets egenkontrol.
� Hvordan øvrige hygiejniske retningslinjer sikres.



Mad og bevægelsespolitik Syddjurs

� Skal ses i sammenhæng med øvrige relaterede 
politikker herunder sundhedspolitikken

� Målgruppen er børn og unge, deres forældre, 
professionelle fra børnenes institutions– og skoleliv, 
samt frivillige fra foreningslivet 

� Gælder for børn og unge i skoler, dagtilbud og 
juniorklubber



Mål for mad og måltider

� at fremme børns sunde kostvaner

� at skoler, dagtilbud og juniorklubber i Syddjurs 
Kommune, i samarbejde med forældre og forældre-
bestyrelser, formulerer egen mad – og måltidspolitik, der 
følger gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

� at dagtilbud, skoler og juniorklubber sikres et sundt 
madtilbud ifølge gældende anbefalinger fra 
sundhedsstyrelsen, som supplement eller erstatning for 
madpakken.

� at dagtilbud, skoler og juniorklubber udgør et 
sundhedsfremmende miljø, der understøtter trivsel og 
gode vaner



Mål for bevægelse

� at fremme børns sunde bevægelsesvaner

� at skoler, dagtilbud og juniorklubber i Syddjurs 
Kommune, i samarbejde med forældre og forældre-
bestyrelser, formulerer egen bevægelsespolitik, der 
følger gældende anbefalinger på mindst 60 minutters 
bevægelse om dagen.

� at skoler, dagtilbud og juniorklubber udgør et sundheds-
fremmende miljø, der understøtter trivsel og gode vaner

� at de fysiske rammer i og omkring skoler og dagtilbud 
understøtter og fremmer gode bevægelsesvaner, 
herunder gode og inspirerende legepladser/udearealer, 
opprioritering af gang/cykelstier samt mulighed for at 
benytte sports- og svømmehaller



Udfordringerne

� Er at få politikken fulgt til dørs 

� Er at holde gryden i kog

� At overholde og følge op på deadlines



Anbefalinger

� At Institutionerne har en kontaktperson 

� At personale efteruddannes/opdateres

� At der dannes netværk mellem institutionerne 

� At der i den overordnede politik er en brugbar 
skabelon

� Hægt det op på de pædagogiske læreplaner og på
faghæfte 21













Værktøjer 

• Værktøj 1- eksempel på analyse af daginstutionernes
behov

• Værktøj 2 - Eksempel på udarbejdelse af idékatalog
• Værktøj 3 – Interessentanalyse
• Værktøj 4 - Inspiration til udarbejdelse af 

kommunikationsplan
• Værktøj 5 – Prioriteringsskema 
• Værktøj 6 - Opstilling af mål og indikatorer
• Værktøj 7 - Evaluering og justering 
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