
 

 

Kostpolitik 

For 

børnehavebørn 
Oktober 2019 

Morgenmad 

 

Vi serverer morgenmad i tidsrummet 
6.15-senest 7.15. Afdelingerne serverer 
havregryn, havregrød Havrefras eller 
knækbrød. Børnene må ikke selv med-
bringe morgenmad 

Der tilbydes formiddagsmad kl. 9.00-
9.20, hvor børnene spiser lidt fra mad-
pakken.  

 

Frokost 

Madpakker spises ca. kl. 11.00 - 11.30 

 

Frugt 

Om eftermiddagen ca.kl.14.00 spises der 
det medbragte frugt, grønt, groft brød 
m.m. 

OBS vi anbefaler til børn på 3 år at 
vindruer skæres over på langs.  

 

Drikkevarer 

Til morgenmad og frokost tilbydes et glas 
mælk. Resten af dagen tilbydes vand.  
Ved særlige lejligheder serveres safte-
vand, sammen med vand. 

 

 

 

 

 

 

 

ESBJERG KOMMUNE 

Det sunde valg skal være det nem-

me valg 

 

 

Fødselsdage 
 
 
Medbringes der mad til at fejre fødselsdagen, skal 
det være en kost der svarer ernæringsmæssigt til 
maden i en madpakke. Alternativt kan medbringes 
boller, frugt, kage eller lign., som vi kan spise til 
dessert efter madpakken. Vi henstiller til, at slik 
kun er som dekoration på kagen. 

Inspiration 
www.altomkost.dk 
www.voresmad.dk 
www.frugtfest.dk 
www.sundhedsstyrelsen.dk 

http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/politikker/retningslinjer/designmanual/Files/Billeder/Om kommunen/Presserum/Designmanual/eps filer/2l_u_cyan_sort.eps


 

Kostråd 
 
I område Bramming anbefaler vi at følge 
de 8 kostråd, som også Esbjerg Kommu-
ne har som gennemgående tema i deres 
Sundhedspolitik. Disse kostråd kan ses 
på følgende illustration: 

 

Kostpolitik 
Hvorfor kostpolitik? 
 
Børnene opholder sig mange af deres vågne timer i 
institutionen og indtager således også en stor del af 
deres måltider her. 
Hermed får institutionen – i samarbejde med forældre-
ne – et stort ansvar for de kostvaner, der grundlægges 
i den tidlige barndom. 
Sund ernæring og gode kostvaner har stor betydning 
for barnets trivsel og udvikling og vil på langt sigt have 
gavnlig virkning på sundheden samt forebyggelsen af 
sygdomme. Desuden er kosten vigtig for den energi 
barnet har brug for til dagens udfordringer. 
 
 
Målsætninger 
 
I samarbejde med forældrene vil vi sikre børnene en 
sund og varieret kost, og således dække det enkelte 
barns ernæringsmæssige behov. 
At kosten har en pædagogisk funktion, f.eks. at børne-
ne får mulighed for at udvikle sunde madvaner på 
langt sigt, samt de sociale aspekter omkring måltidet. 
Kostpolitikken kan være med til at støtte og inspirere 
forældrene i deres valg af sund mad. 
 
 
Madpakken 
 
Generelt kan man sige, at det er vigtigt, at madpakken 
er 
 

 Stor nok til at den kan række til barnets dag i 
børnehaven 

 Ernæringsrigtigt sammensat til at dække dagens 
behov og udvikle sunde kostvaner. 

 
 

En sund madpakke jeg 

selv kan smøre 

Omkring bordet 
 
Vi mener, at det er vigtigt at gøre måltiderne 
så hyggelige som muligt. 
Vi snakker sammen f.eks. om, hvem der er 
kommet – hvem der mangler – om maden, 
hvad det er vi spiser – om ting vi har ople-
vet.  
Vi oplever, at det er en god måde at øve 
børnenes sprog på, og at vise interesse for 
hinanden og være en del af et fællesskab. 
 
 
Før vi sætter os til bords, vasker vi hænder. 
Når alle er færdige med at spise, skal hvert 
enkelt barn rydde op efter sig selv.  
Vi mener, børnene på denne måde via et 
socialt samspil lærer at tage et medansvar. 
 


