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Forord 

 

I Bramming områdets afdelinger har forældrene fravalgt frokostordning i 

vuggestue. Dette betyder, at alle vuggestuebørn selv have mad med til 

hele dagen. 

Med denne lille folder orienterer vi om, hvad der er brug for at I giver 

barnet med og hvad afdelingen tilbyder. 

Vi tager udgangspunkt i sundhedsstyrelsens anbefalinger og kommunens 

kostpolitik. 

Generelt om måltider i vuggestuen 

Alle afdelinger tilbyder i øjeblikket morgenmad indtil kl. 7.15 både for 

vuggestue og børnehavebørn. Alle andre måltider skal I medbringe mad 

til.  

Vi serverer mælk (modermælkserstatning til børn under 1 år) eller vand 

til måltiderne. I skal kun selv have drikkevarer med hvis barnet ikke kan 

tåle mælk og skal have lactosefri mælk. Dette skal altid aftales med 

personalet. Skal barnet have modermælkserstatning på flaske som et 

måltid, skal I også selv medbringe dette. 

Måltiderne indtages i en hyggelig atmosfære, der giver tid og ro til at 

spise og der tages hensyn til individuelle behov. Måltidet er en væsentlig 

social samling, derfor skaber vi hygge og respekt herom. Alle der sidder 

ved bordet spiser, både børn og voksne. Børn og voksne holder bordskik 

dvs. går først fra bordet når flertallet er færdige med at spise. 

Vi tror på, at børnene har en automatisk appetitregulering, og har 

perioder hvor de spiser mere eller mindre, hvorfor vi kun i begrænset 

omfang ”nødder” børnene til at spise mere. 

 

 

Dagens måltider  

Morgenmad:  Afdelingen serverer havregryn/havregrød evt. 

havrefras eller knækbrød. Børnene må ikke slev 

medbringe morgenmad. Vi serverer ikke sukker til 

morgenmad for vuggestuebørn. Morgenmaden slutter 

7.15 



Formiddagsmad: Kl. 8:30/9.00  

 Formiddagsmaden tages fra madpakken og kan fx 

bestå af 1- 2 stk. rugbrød / en lille bolle og lidt frugt 

der er klar til at spise. (skåret i passende stykker) 

Frokost: Madpakken kan indeholde bondebrød/rugbrød med 

forskelligt pålæg og gnavegrønt.  

 Vuggestuebørn der endnu ikke er begyndt at spise 

rugbrød (op til 8 måneder), kan medbringe 

kartoffel/grønsagsmos eller grød der er klar til 

opvarmning i mikroovn. 

 

Eftermiddagsmad: Frugtpose som kan indeholde brød fx 

boller/franskbrød, frugt, ostestave, agurkestave, 

peberfrugt eller lignende. 

 Til formiddags- og eftermiddagsmad kan de mindste 

vuggestuebørn (op til 8 måneder) medbringe 

frugtgrød/mos. 

 

Husk navn på madpakke og frugtpose 

 

Generelt om madpakkens indhold:  

Gå ud fra de officielle kostråd. Lad hovedbestanddelen være rugbrød. Det 

er sundt og det mætter godt. 

Skær maden ud så barnet kan håndterer det bedst muligt: Rugbrød i ¼ 

og frugt og grønt skrællet og vigtigt at det skæres i mindre stykker. 

Gode ideer til madpakken kan være: fiskepålæg, kødpålæg, ost, 

frikadeller, æg, kogte kartofler, kogte gulerødder, minimajs, ærter, 

agurk, peberfrugt, tomat, kold pasta, melon, banan, æble, pære, 

citrusfrugt, m.m.  

OBS vindruer skal altid skæres over på langs. 

Husk navn på madpakke og "frugtpose" 



I vuggestuen må der ikke medbringes nødder, mandler, rå gulerødder, 

vindruer og lign. pga. kvælningsfare. Endvidere kan det være 

sundhedsskadelig at indtage over 50 g. rosiner om ugen, for store 

mængder hørfrø, solsikkefrø, kanel og honning. Tun på dåse bør ikke 

gives til børn under 3 år. 

Fødevarestyrelsen har udviklet ”madpakkehånden”, der kan bruges som 

en huskemodel for indholdet i madpakken. Hånden har fem fingre, som 

hver står for en madvaregruppe. Ved at huske hånden og inddrage alle 

fem madvaregrupper sikres en sund madpakke, der efterlever de 

officielle kostråd. 

Madpakkehåndens 5 madvaregrupper 

 Grønt – gnavegrønt, salat eller pålæg 
 Brød – helst rugbrød eller fuldkornsbrød 
 Pålæg – kød, ost eller æg 
 Fisk – mindst en slags fiskepålæg 
 Frugt – det friske og søde. 

Fødselsdage 

Når vuggestuebørnene vil holde fødselsdage, henstiller vi til at der 
medbringes boller eller frugt.  

Vi har den holdning, at vuggestuebørnene ikke skal tilbydes kage, is, slik 
eller lign.  

I er altid velkommen til at spørge personalet, hvis I har spørgsmål til 

barnets kost. 

Se også www.altomkost.dk eller 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/ernaering 

http://www.altomkost.dk/

