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Indsæt Emnetekst 
Hvad er Madkamp – DM i Hjemkundskab? 

Børn skal blive bedre til køkkenhåndværket, og 

hjemkundskabsfagets position skal styrkes.  

 

I april bevilligede Nordea-fonden 6,45 mio DK i 

støtte til projektet Madkamp – DM i 

Hjemkundskab, der over de næste tre år skal  

• Efteruddanne hjemkundskabslærere 

• Gennemføre innovative undervisningsforløb  

• Afvikle DM i Hjemkundskab for flere tusinde 

elever fra hele landet 

 

I samarbejde med  UCL, landets øvrige 

professionshøjskoler og en række 

hjemkundskabslærere ønsker Madkulturen 

således at skærpe indsatsen for at sikre bedre 

mad til næste generation og øge 

hjemkundskabsfagets position.  
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Indsæt Emnetekst 
Hvorfor Madkamp – DM i Hjemkundskab? 

 

MÅLENE er todelte: 

 

1. Udbredelse af Madkamp: 400 

hjemkundskabshold og 7.800 elever skal 

deltage i Madkamp – DM i Hjemkundskab 

over de næste 3 år 

 

2. Skabe bedre forhold og større prestige for 

hjemkundskabsfaget fremadrettet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIONEN er at styrke hjemkundskabsfagets position  
 

Projektet giver mulighed for at løfte børn og unge, både i forhold til sundhed og velvære, 

men i særdeleshed også som kompetente mennesker, der kan tage vare på deres eget liv  
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Indsæt Emnetekst 
Video fra finalen i Madkamp – DM i 
Hjemkundskab 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at se videoen, klik på billedet eller følg dette link Video fra finalen i Madkamp - DM 

i Hjemkundskab 2012 (bemærk at præsentationen skal være i diasshow format) 

http://www.youtube.com/watch?v=_FHG2xiCm-U
http://www.youtube.com/watch?v=_FHG2xiCm-U
http://www.youtube.com/watch?v=_FHG2xiCm-U
http://www.youtube.com/watch?v=_FHG2xiCm-U
http://www.youtube.com/watch?v=_FHG2xiCm-U
http://www.youtube.com/watch?v=_FHG2xiCm-U
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Indsæt Emnetekst 
Projektets 3 spor – professionshøjskolerne 
som omdrejningspunkt 

Projektet har 3 overordnede spor: 

1. Videreuddannelse af lærere på 

heldagskurser, der afholdes af 

tovholderne på professionshøjskolerne 

i uge 39-40  

2. Undervisningsforløb på skolerne 
som afholdes i løbet af efteråret med 
udgangspunkt i Madkamp 
undervisningsmateriale og med årets 
tema som omdrejningspunkt 

3. Regionale semifinaler samt en 

national finale (hhv. uge 9 og 11 

2014) 
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Indsæt Emnetekst 
MADKUNDSKAB 

 

• NAVNESKIFTET – FOKUS PÅ MAD 

 

• FORENKLING AF FÆLLES MÅL 

 

• AKTIVITETSBASERET UNDERVISNING 

 

• TEORI-PRAKSIS KOBLING 

 

• TVÆRFAGLIGT FOKUS 
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JERES TANKER OG ERFARINGER 

 

• Hvad tænker I om disse overvejelser i 

forbindelse med navneskiftet? 

 

• Hvilke udfordringer/erfaringer har I i 

arbejdet med mad og måltider? 

 

• Erfaringer med hjemkundskab? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


