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Retningslinjer for kost og måltider på Solbjergskolen 

Vi ønsker at skærpe forældres, børns og det pædagogiske personales fokus på sunde 
kostvaner hos eleverne på Solbjergskolen, for herigennem at fremme elevernes 

koncentration og energi, så de kan få det bedst mulige udbytte af undervisning og 
fritidsaktiviteter.  

Morgenmad 

• Vi forventer, at børnene har spist morgenmad, inden de møder i skole  
• For de børn, som er tilmeldt pasning i fritidstilbud, tilbyder SFO morgenmad, 

som er i overensstemmelse med sundhedspolitiske anbefalinger 

Frokost og mellemmåltider 

• Vi anbefaler, at børnene har en sund madpakke med hjemmefra 

• Vi anbefaler, at børnene drikker mælk eller vand til måltiderne  

• Vi anbefaler, at børnene har frugt eller grønt med i skole som mellemmåltid  

Afvikling af hovedmåltidet 
• Vi prioriterer tid til måltidet  

Handling 
• Læreren/pædagogen er til stede og dermed ansvarlig for, at min. 15 minutters 

spisepause forløber roligt med det nødvendige fokus på måltidet.  

Skolekantinen  
• Vi tilbyder et varieret udbud af sunde produkter i skolekantinen, herunder 

sæsonens frugt 

• Af tidsmæssige årsager anbefaler vi, at elever fra 0. og 1. årgang ikke benytter 

kantinen men i stedet har madpakke med hjemmefra  

Handling 
• Skolebestyrelsen forholder sig til udvalget af produkter, der primært er 

økologiske og sæsonbestemte, herunder mellemmåltider i form af grovboller og 

frugt 

• Det er ikke tilladt skolens elever at forlade skolen – heller ikke med henblik på 

at handle i Rema, Fakta, Brugsen eller andre af byens butikker  

Kager, slik og lign. 

• Som udgangspunkt skal kager, slik og lign, ikke være en del af skoledagen på 

Solbjergskolen. Ved særlige lejligheder kan dette fraviges  

• Kager, slik og lign må ikke indgå som faste tilbagevendende ordninger i 
undervisningen  

• Kager, slik og lign. er forbeholdt fødselsdage, jubilæer og andre særlige 

begivenheder og i begrænsede mængder 
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Undervisning 
Vi har fokus på sund kost i undervisningen, specielt i madkundskab. I madkundskab 

tager undervisningen afsæt i 4 kompetenceområder: 

• Mad og sundhed 

• Fødevarebevidsthed 

• Madlavning og måltider 

• Madkulturer 

Skolens retningslinjer for kost og måltider forefindes på skolens hjemmeside. Skolens 
retningslinjer for kost og måltider kan, i samråd med klasseforældrerådet, være et 
punkt på et forældremøde.  
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