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INDLEDNING 
 

Målet med vores mad- og måltidspolitik er, at vi som institution vil 

være med til at sikre, at alle børn får en sund og varieret kost i den 

tid de er i institutionen, som giver kroppen netop det brændstof den 

har brug for, for at kunne lege, lære og trives.   

Sunde vaner herunder søvn, bevægelse, mad og drikke er vigtige 

komponenter for at børnene kan udvikle sig optimalt. Vi har en aktiv 

hverdag i institutionen, derfor er det vigtigt med en sund og nærende 

madpakke, så børnene har energi til at lege og lære dagen igennem.  

Børns sundhed og velfærd er først og fremmest et forældreansvar, 

men det er også et fælles ansvar, hvor vi som institution gerne vil 

være med til at understøtte børn og forældre i at leve sundt. Det er 

forældrenes ansvar at give en sund og nærende madpakke med til de-

res barn i institutionen. Vi ønsker at børnene får en god forståelse af 

og et ønske om at passe godt på deres krop, da kroppen skal holde 

hele livet.  

Mad- og måltidspolitikken giver derfor jer som forældre anbefalinger 

til, hvilken mad og drikke jeres barn har brug for gennem en lang dag. 

Da børns behov er varierede med alder, vil der være forskellige anbe-

falinger afhængigt af barnets alder. Foruden anbefalingerne, sætter 

politikken også fokus på selve måltidet. At spise er en social og pæda-

gogisk aktivitet, som vi vægter højt i Antvorskov Børnegård. 

Vi arbejder med at lære børnene om sunde mad og måltidsvaner gen-

nem flere pædagogiske aktiviteter og i den daglige dialog med bør-

nene over madpakken. Vi tager selvfølgelig altid højde for allergier og 

religioner, når vi serverer mad for børnene.  

Mad- og måltidspolitikken er blevet til i et samspil mellem forældrebe-

styrelsen, medarbejderne og ledelsen samt en konsulent fra Folke-

sundhed i Slagelse Kommune som har bidraget med faglig sparring.  

God læselyst ☺   
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ANBEFALINGER BØRN & MAD  
 

Børn skal have energi til at lege, trives og lære. Energien bør komme 

fra sund og varieret mad og drikke. Fødevarestyrelsen anbefaler 3 ho-

vedmåltider og 2-3 mellemmåltider pr. dag fordelt over hele dagen.  

 

Især sunde mellemmåltider er en vigtig del af barnets kost, da børn 

spiser mindre end voksne til hovedmåltiderne, fordi deres maver er 

mindre. Børnene spiser langt de fleste af dagens måltider i institutio-

nen, og det er derfor særdeles vigtigt, hvad barnet spiser og drikker. 

Det anbefales, at børn spiser efter de officielle kostråd fra Fødevaresty-

relsen, for at sikre det rigtige brændstof til krop og hjerne og for at få 

dækket behovet for vitaminer og mineraler.  
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FAKTA OM SUKKER 

• 80 % af børns sukkerindtag kommer fra slik, 

sodavand, saftevand, is og kager og ca. 10 % 

fra søde morgenmadsprodukter fx frugtyo-

ghurt. 

• Rent sukker kaldes også tomme kalorier, da 

det kun indeholder energi og ingen vigtige vi-

taminer eller mineraler. Tomme kalorier opta-

ger plads for den sunde mad, og det er derfor 

vigtigt at begrænse indtaget. 

• Bakterier i munden kan omdanne sukker til 

syre, som kan give huller i tænderne. Undgå 

derfor mad der klistrer til tænderne fx fi-

genstænger. 

• 6 ud af 10 børn spiser for meget sukker. 

ANBEFALING SUKKER 

Tilsat sukker må maksimalt udgøre 10% af den samlede energi. 

Husk der findes sukker i det meste mad fx i frugt og mælk.  

 

Så meget tilsat sukker bør børn højst få pr. dag 

,Alder Hvor meget sukker? 

0-2 år 0 sukkerknalder 

3-5 år 15 sukkerknalder (30 g) 

 

SÅ MEGET SUKKER ER DER I MADEN 

 
En figenstang (20 g) 

 

 
En müslibar (25g) 

 

 
En lille yoghurt (50 g) 

 

 

Smoothie (90 g) 
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    FAKTA OM SALT 

• Salt findes hovedsageligt i forarbejdende produk-

ter fx brød, kød, kødpålæg, ost og færdigretter. 

•  

• Meget salt påvirker nyrerne hos børn og øger de-

res blodtryk, der kan give hjertekarsygdomme 

som voksen. 

•  

 

  

 

ANBEFALING SALT 
9 ud af 10 spiser for meget salt.  

 

Så meget salt bør børn højst få pr. dag 

Alder Hvor meget salt? 

0-2 år 0,5 gram 

3-5 år 3-4 gram 

 

Så meget salt er der i maden 

 

0,45 g salt 

 

 0,6 g salt 

 

 
0,65 g salt  
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FAKTA OM FRUGT OG GRØNT 

Frugt og især grøntsager er vigtige komponenter i 

børn og voksnes kost. Især grøntsager indeholder få 

kalorier og mange fibre som er med til at give en god 

mæthedsfornemmelse foruden en masse vigtige vi-

taminer og mineraler.  

 

 

 

 

ANBEFALING FRUGT OG GRØNT 
Børn mellem 4-10 år skal have 300-500 g frugt og grøntsager om da-

gen. Halvdelen af disse skal dog være grøntsager og flest af de grove 

grøntsager som fx gulerod, spidskål, blomkål, broccoli. Dvs. kun 1-2 

stk. frugt om dagen og resten grøntsager.  

Mindre børn skal have frugt og grønt hver dag i alle måltider, mæng-

den skal øges gradvis med alderen.   

 

FAKTA OM FULDKORN  

Fuldkorn mætter rigtig godt. Det betyder, at du spi-

ser mindre og får lettere ved at holde vægten. Desu-

den er fuldkorn godt for fordøjelsen og holder maven 

i gang.  

Fuldkorn indeholder mange kostfibre, vitaminer og 

mineraler. 

 

 

ANBEFALING FULDKORN  

Børn mellem 4-10 år skal spise 40-60 g fuldkorn pr dag. Større børn 

og voksne skal have 75 g/dag hvilke svarer til én portion havregryn 

og 1-2 skiver rugbrød. 
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MÅLTIDER 
pædagogisk praksis  

Vi vægter måltiderne meget højt, da maden er med til at skabe et so-

cialt samlingspunkt. Vi har forholdsvis faste rammer omkring målti-

derne på de enkelte stuer, så det er genkendeligt for børnene. Vi for-

søger, at skabe en god og rolig stemning i spisesituationen. Det skal 

være dejligt at spise og der skal være god tid til at nyde maden og 

med plads til snak rundt om bordet. Måltiderne bruges også til at 

lære børnene gode vaner herunder håndvask før måltidet og alminde-

lig bordskik såsom at sidde på en stol og ikke rejse sig fra bordet, 

uden det er aftalt med en voksen.  

Måltiderne forløber forskelligt afhængigt af børnenes alder. Nogle 

børn, især de små, har brug for mere støtte og vejledning end de 

større børn. Alle børn har madpakker med i institutionen. Madpakken 

skal leve op til anbefalingerne, så børnene selv kan vælge i hvilken 

rækkefølge de ønsker at spise maden til frokost. Vi drikker vand i in-

stitutionen til alle vores måltider.  

I Antvorskov Børnegård er vi meget bevidste om, at vi som voksne er 

rollemodeller også når det gælder mad og måltider. Derfor går vi også 

foran ved at være det gode forbillede og er bevidste om vores egne 

madpakker når vi spiser sammen med børnene.  
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MORGENMAD 

Morgenmad er en vigtig start på dagen. Vi serverer morgenmad i 

tidsrummet 6.45-7.30. Om morgenen er det mange timer siden, bør-

nene sidst har spist, og kroppen har brug for energi for at kunne fun-

gere optimalt. 

 

Vi serverer følgende til morgenmad: 

• Havregryn m. minimælk  

• Havregrød med kanel og frugt 

 

Der må ikke medbringes morgenmad hjemmefra. Alternativt er at 

barnet er velkommen til at tage en rugbrødsmad fra madpakken.  

 

GIV MADPAKKEN EN HÅND 

Fødevarestyrelsens ”Gi madpakken en hånd” er en nem måde at hu-

ske på de ingrediensgrupper, som er med til at sikre en sund og vari-

erede madpakke hver dag. Tjek ”Giv madpakken en hånd” folderen 

ud for mere inspiration. 
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FORMIDDAGSMAD 

Børn har brug for mættende mellemmåltider, da deres energibehov 

er højt. Formiddagsmaden skal derfor bestå af noget brød. Mæng-

derne varierer med alder og barnets appetit. Forældrene sørger for 

formiddagsmaden til barnet, og vi serverer vand.  

Småbørnene 0-2 år spiser formiddagsmad kl. 8.30-9.00. Vi bestræ-

ber os på at der er ro omkring måltidet, så aflevere helst dit barn in-

den eller efter måltidet. Formiddagsmaden pakkes i en separat mad-

kasse/pose.  

Større børn 2-6 år spiser formiddagsmad kl. 8-9. Børnene opfordres 

til at tage en rugbrød eller anden brød fra madpakken.  

Eksempel på sund formiddagsmad: 

• ½ fuldkornsbolle med pålæg samt grønt  

• 1 rugbrødsmad med pålæg og ½ stk. frugt 

• Knækbrød med gnavegrønt 
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FROKOST/MADPAKKEN 

Frokosten er en vigtig energikilde midt på dagen. En god mættende 

madpakke er vigtig hver dag, idet den skal give brændstof til en lang 

dag. 

Småbørnene 0-2 år spiser deres medbragte madpakke i små grup-

per, afhængigt af hvor mange børn der sover og hvornår de sover. Vi 

drikker vand til frokostmåltidet. 

Større børn 2-6 år spiser deres medbragte madpakke mellem kl. 

10.30-11.30.  

Generelt 

Vi drikker som sagt vand til vores mad, så alt andet drikkeligt 

som juice, smoothies, drikkeyoghurt, sodavand osv. er ikke 

velkomment – vi vil sende det med hjem igen. 

Madpakken bør oftest bestå af rugbrød med pålæg, grøntsager og 

evt. lidt frugt. For at variere madpakken, kan rester fra aftensmaden 

osv. også bruges  

Det er vigtigt, at der ikke er kiks, slik og kage med i madpakken, da 

det optager vigtig plads for sund mad.  

Vi anbefaler desuden, at, müslibarer, figenstænger, ostehaps, snack 

pølser, riskiks og anden snacks ikke kommer i madpakken dagligt. 

Madpakken bør pakkes overskueligt og gerne sammen med barnet. 

Restmad fra madkassen returneres, så I kan følge med i hvad jeres 

barn har spist i løbet af dagen.   

 HUSK til børn under 3 år:  

• Børnene må ikke få hele nødder og rå hårde grøntsager som fx gu-

lerødder med i madpakken, da de er lette at få galt i halsen.  

• Giv ikke dit barn mere end 50 g rosiner om ugen, da de kan inde-

holde svampegift. 50 g svarer til maks. 3,5 af de små rosinpakker.  

• Undgå riskiks, da de indeholder stoffet arsen, som kan være 

kræftfremkaldende.  

•  
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Eksempler på en sund madpakke: 

  

  

EFTERMIDDAGSMÅLTID 

Ligesom med formiddagsmåltidet er det vigtigt at huske eftermid-

dagsmaden hver dag, da der ofte går lang tid mellem frokost og af-

tensmad! Forældrene sørger for eftermiddagsmaden. Det er vigtigt at 

eftermiddagsmaden består af andet end frugt for at give en ordentlig 

mæthed.   

Småbørnene 0-2 år spiser eftermiddagsmad mellem kl. 13.00-

15.30, afhængigt af hvornår de vågner. Eftermiddagsmaden skal 

gerne være pakket i separat madkasse/pose.  

Større børn 2-6 år spiser eftermiddagsmad kl. ca. 14.00. Eftermid-

dagsmaden må meget gerne være pakket i en separat madkasse og 

det skal være tydeligt for børnene at se, hvilken mad der er til dette 

måltid.  
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INSPIRATION  
Både forældrebestyrelsen og medarbejderne i institutionen vil gerne i 

dialog og/eller levere inspiration til madpakken eller fødselsdagen. 

Du er altid velkommen til at forhøre dig hos personalet, om de har en 

god ide til hvad der fx kan serveres til dit barns fødselsdag, hvis du 

står og mangler lidt inspiration – vi har et idekatalog. 

 

Desuden findes der forskellige mærkningsordninger som gør det nemt 

at vælge sundere når du handler ind til madpakken. Så kig efter disse 

mærker når du handler.  

 

Nøglehullet gør det nemt at vælge sundere 

 

 

Fuldkornslogoet gør det nemt at vælge fuldkorn 

 

 

  BÅLDAG 
Den første onsdag i hver måned har vi båldag. Båldagen er en sund-

hedspædagogisk aktivitet, som er med til at fremme børnenes viden 

og glæde ved mad og madlavning. Desuden bidrager båldagen til bør-

nenes ”madmod” og er med til at udvikle børnenes smagspræferencer 

og forebygge kræsenhed, ved at børnene prøver at smage nye ting de 

måske ikke får derhjemme. Børnene er også selv med til at gøre råva-

rerne klar, inden de tilberedes på bålet. Samværet omkring maden og 

det fælles måltid er en vigtig del af båldagen.  

 

Der bliver taget højde for allergier og religioner på båldagene.  
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FESTLIGE LEJLIGHEDER 

I Antvorskov vil vi gerne lære børnene at have et naturligt forhold til 

sukker og derfor mener vi, at der skal være plads til at fejre særlige 

lejligheder, også med søde sager, men vi er opmærksomme på antal-

let af gange vi fejre begivenheder med søde sager og begrænser 

mængderne der indtages.  

BØRNEFØDSELSDAGE 

Børnenes fødselsdage er en særlig dag for det enkelte barn, som de 

fleste børn glæder sig til at fejre sammen med vennerne i institutio-

nen.  

 

Da småbørnene 0-2 år ikke må få sukker ifølge anbefalingerne, bør 

der kun deles frugt, boller, pølsehorn, grøntsager og lignende ud til 

fødselsdage. Se inspirationskataloget til fødselsdage.  

 

De større børn 3-6 år må gerne have én usund ting med til uddeling 

fx en kage. Dog har vi mange fødselsdage i institutionen, så vi henstil-

ler til, at tænke i sunde alternativer. For inspiration til dette, spørg ef-

ter inspirationskataloget til fødselsdage hos personalet.  

 

Det er altid en god ide at forhøre sig hos personalet inden man deler 

noget ud i institutionen til fødselsdag. Vi henstiller til, at retningslin-

jerne ovenfor også følges når vi inviteres hjem til fødselsdag.    
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ANDRE FESTLIGE LEJLIGHEDER 

Ved alle andre festlige lejligheder end barnets fødselsdag styrer insti-

tutionen, hvad der må medbringes af mad og søde sager. Dette gø-

res, da der I perioder er et sammenfald af mange festlige lejligheder. 

Højtider fejres, men vi er bevidste om mængden af de usunde ting vi 

serverer og vil sørge for, der altid er nogle sunde alternativer også.
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