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Mål & indhold 
 
 
Mål – hvad vil vi opnå? 

 
Aktivitet – hvad vil vi gøre? 

 
Tegn – vi kan se det lykkes, 
når… 

 
Evaluering – hvornår og 
hvordan vil vi måle 
resultaterne? 

At alle ansatte er ansvarlige og 
kan formidle politikken 
 
 
 
 
 

Størstedelen af alle ansatte har 
været med til at revidere, og nye 
skal præsenteres for politikken. 
 
Tage madpolitikken op løbende 
så vi hele tiden er 
opmærksomme på den. 
 

Alle kan formidle politikken. Løbende men mindst en gang 
om året 
. 

Overvejende sundt og varieret 
udvalg i frugtboden 
 
 
 
 
 

Hele tiden tænker over hvad vi 
køber ind, og hvad vi laver til 
onsdagstilbud/bager. 
 
Varierer udvalget mere med bl.a. 
eksotiske og årstidens frugter. 
 
 

At børnene kan lide det der er i 
frugtboden, og vil spise det. 

Løbende men mindst en gang 
om året 

At der altid er adgang til friskt 
vand 
 
 

Børnene har adgang til 
drikkeautomat.  

Når børnene ikke er tørstige! Løbende men mindst en gang 
om året 

At børnene deltager i 
madlavningen.  
Pusterumsbørnene må stå i 
boden (sammen med en voksen) 
Onsdagstilbuddet skal være en 
pædagogisk aktivitet. 

Inddrager børnene når vi laver 
bål, bager, til div. projekter i 
ferierne, når vi laver mad og i 
førskoleperioden. 
 

Når mange gerne vil deltage og 
syntes at det er sjovt. 

Løbende med mindst en gang 
om året 

At vi er gode rollemodeller. At vi ikke spiser kage, drikker 
læskedrikke og spiser generelt 
ikke usundt i børnenes nærvær. 
 

Når alle overholder aftalen. Løbende med mindst en gang 
om året 
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At madpolitikken er med til at 
markere forskel på hverdag og 
fest. 
 
 
 
 
 

At vi har en klar holdning til hvad 
førskolebørnene må have med 
til fødselsdage.  
 
Der er plads til usunde ting til 
aftenarrangementer, Guldbarre 
Cup og lignende. 

Når der ikke serveres for store 
mængder usundt på mærkedage. 

Løbende med mindst en gang 
om året 

At de børn der kommer i SFO 
mellem 6.45 og 7.30 får et  
nærende morgenmåltid 
 
 

Vi serverer morgenmaden og 
giver dem en god start på 
dagen. 

Når de børn der er i Sfo’en om 
morgenen spiser den mad vi 
serverer. 

Løbende med mindst en gang 
om året 

At vi er opmærksomme på vores 
fysiske og sociale rammer i 
forhold til hvordan og hvor 
børnene spiser, får skabt en 
hyggelig atmosfære 
 
 

At tænke over den måde vi 
indretter caféen på, så børnene 
kan spise i fred og ro mens de 
hygger sig. At de voksne som er 
i fællesrummet sætter sig 
sammen med børnene. 
Når vi spiser ude, skal vi alle 
sidde ved bordene. De voksne 
sætter sig ved børnene og 
hjælper og guider. 

Når man kan se at børnene 
mødes og spiser sammen mens 
de hygger sig. 

Løbende med mindst en gang 
om året 
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