
Anbefalinger til politik for mad og måltider i skoler og 
daginstitutioner 
 

I det følgende kan I finde en række anbefalinger og informationer til overvejelse, når I skal forny eller 

udarbejde jeres politik for mad og måltider.  

At udarbejde en mad- og måltidspolitik er ikke det samme som at sige, at der aldrig må serveres søde 

sager i skolen/daginstitutionen. I kan selv (i samarbejde mellem personale, forældre, ledelse og evt. 

børn) vælge hvilket indhold en mad- og måltidspolitik skal have hos jer, og hvilke værdier I vil lægge 

til grund for den. En mad- og måltidspolitik handler om, at I forholder jer til, hvad der kan serveres hos 

jer og under hvilke omstændigheder. Det giver alle en retning og en forventningsafstemning i forhold 

til, hvad der tilbydes. Det giver også mulighed for fx at sætte fokus på hvor lang tid der er afsat til 

måltidssituationen og hvordan måltidet foregår eller andre emner, som I synes er vigtige.  

Det vigtigste formål med at lave en mad- og måltidspolitik er, at der bliver en fælles forståelse blandt 

pædagoger/lærere, ledelse og forældre af hvilke værdier, der ligger til grund for måltidet og 

måltidssituationen hos jer. Således bliver måltidet og reglerne herom ikke styret af individuelle 

opfattelser af, hvad der er et godt måltid, men bygger på de samme grundsten og værdier uanset hvem 

der er på arbejde og hvilken afdeling man er i. Det betyder også, at en udarbejdet politik jævnligt bør 

revideres for at sikre, at de værdier, som er grundstenene for måltiderne, stadig er værdier, som er 

væsentlige for jer.   

En mad- og måltidspolitik handler både om maden og om de værdier, der ligger til grund for 

politikken. Derfor er der i disse anbefalinger først et afsnit om konkrete sundhedsmæssige 

anbefalinger vedrørende maden og efterfølgende et afsnit med nogle spørgsmål, som kan hjælpe jer til 

at blive klogere på hvilke værdier, der skal ligge til grund for jeres mad- og måltidspolitik.  

Her kan I se et eksempel på en kostpolitik fra Randers Kommune – Til inspiration: 

https://dagtilbudsydost.randers.dk/vaerdier-og-politikker/politikker/kostpolitik/ 

 

 

1 Hvorfor sætte fokus på mad og måltider i skoler og daginstitutioner? 
 

Mange børn spiser en stor del af deres daglige måltider i daginstitutionen eller skolen og det er derfor 

vigtigt, at maden her er sund, mættende og velsmagende – det gælder også der hvor børnene har 

madpakke med. 

Der er grund til at sætte fokus på børnenes madvaner: 

- 17,9 % af børnene i indskolingen i Ringkøbing-Skjern Kommune er overvægtige, heraf er 

næsten ¼ svært overvægtige.  

- Sammenlignet med landsgennemsnittet er der en større andel af børn i Ringkøbing-Skjern 

Kommune, som har huller i tænderne. Det gælder både for mælketænderne og for de blivende 

tænder. De børn, som har huller, har også et større antal huller i tænderne.   

- Mindre en 1/3 af danske børn og unge efterlever anbefalingerne om indtag af fuldkorn og frugt 

og grønt. 

- Danske unges indtag af søde sager og sukkerholdige drikke er 6 gange så højt som anbefalet.   

https://dagtilbudsydost.randers.dk/vaerdier-og-politikker/politikker/kostpolitik/
https://dagtilbudsydost.randers.dk/vaerdier-og-politikker/politikker/kostpolitik/


- 13-18-årige unges mad ligger længst fra kostrådene og er specielt kendetegnet ved et lavere 

indhold af fuldkorn og frugt og grønt i kosten samt et højere indtag af sukkersødede 

drikkevarer. 

- 6 ud af 10 børn og 4 ud af 10 voksne i Danmark får for meget sukker. Over 80 % af sukkeret får 

vi fra slik, sodavand, is og kager. Vi får ca. 10 % fra søde morgenmadsprodukter og syrnede 

mælkeprodukter med tilsat sukker, som fx frugtyoghurt. De fleste kan med fordel halvere 

deres indtag af slik, sodavand, saft, is og kager.  

 

Mad- og måltidsvaner har dog ikke kun konsekvenser for kroppen og tænderne. Sund og nærende kost 

er vigtig for barnet og den unges trivsel og udbytte af dagtilbud og skole. Dansk forskning viser, at der 

er sammenhæng mellem sundhed, herunder sunde mad- og måltidsvaner, og bedre resultater i skolen 

samt forbedrede kognitive betingelser for læring, fx øget koncentration og bedre hukommelse.  

En mad- og måltidspolitik handler ikke kun om det enkelte barn men også om samspillet imellem 

børnene i skolen/daginstitutionen.  

 

 

2 Anbefalinger vedrørende maden 
 

I disse anbefalinger er der taget udgangspunkt i de officielle kostråd samt øvrigt materiale fra 

Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Dette er anbefalinger, som er gældende for både børn (over 

3 år) og voksne, som ikke har en lidelse, der kræver særlige diætmæssige hensyn. Anbefalingerne er 

således også relevante udenfor rammen af skolen/daginstitutionen.  

I tilfælde hvor skolen/daginstitutionen står for maden kan der findes mere specifik vejledning her: 

https://altomkost.dk/kommuner-og-institutioner/  

 

2.1 Sundt eller usundt 
En enkelt fødevare i sig selv kan ikke siges at være hverken sund eller usund. Der findes ikke én enkelt 

fødevare, der indeholder alle de vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer, vi har brug for. For de 

fleste fødevarer handler det om, at det er mængden, der afgør om det er sundt eller usundt.  Således 

kan der også fint være plads til lidt sødt i madpakken, hvis man ønsker det. Man skal bare tænke på at 

det indgår som en del af det råderum, der er for tomme kalorier (se senere). En hovedregel – som også 

er det første og overordnede af de officielle kostråd: Spis planterigt, varieret og ikke for meget. 

Her er to modeller, som kan bruges til at sikre variation i måltidet: 

1. Større måltider planlægges efter ”Y-tallerkenen” 

2. Madpakken planlægges efter ”Gi’ madpakken en hånd” 

 

  

https://altomkost.dk/kommuner-og-institutioner/


Y-tallerken: 

Y-tallerkenen dækker over, at tallerkenen inddeles i et Y med 1/5 i toppen til kød, ost, fisk og æg, 2/5 

til frugt og grønt og 2/5 til tilbehør som brød, kartofler, ris og pasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gi’ madpakken en hånd: 

En sund og varieret madpakke indeholder mad fra de fem 
forskellige fødevaregrupper, som hver finger består af: 

o Brød - helst rugbrød eller fuldkornsbrød 

o Grønt - snackgrønt, salat eller bælgfrugter 

o Pålæg - kød, æg, pålæg eller ost 

o Fisk - mindst en slags fisk 

o Frugt - det friske og søde 

Det er den samme huskemodel, uanset om madpakken er til et 

barn eller en voksen, til en mand eller kvinde. Man kan fint 

bruge rester fra aftensmaden som en del af madpakken.  

 

2.2 Mellemmåltider 
Her er et par forslag til gode mellemmåltider, som kan afhjælpe den lille sult imellem måltiderne: 

- ½-1 grovbolle 

- Havregryn med mælk  

- Grove kyllinge-pølsehorn    

- ½ skive rugbrød med magert pålæg 

- En lille håndfuld nødder 

- Grøntsagsstænger 

- 1 stykke frugt (maks 2-3 stykker frugt pr. dag til børn) 

2.2.1 Frugt og grønt 

Frugt og grønt er en god kilde til vitaminer og mineraler og de giver en god dækning for den lette sult 
imellem måltiderne eller som en supplerende (sød) snack til hovedmåltidet.   

Det anbefales at børn spiser 300-500 gram frugt og grønt om dagen (afhængigt at barnets alder) og at 

voksne spiser 600 gram frugt og grønt om dagen. Grøntsager bør udgøre mindst halvdelen.  



Hvad tæller med? 

Alle frugter tæller med, bortset fra tørrede frugt. Et glas juice kan godt tælle for 1 stykke frugt om 

dagen, men ikke for flere. Juice indeholder ca. lige så mange kalorier som sodavand, og syren skader 

tænderne, det er derfor ikke en god idé at drikke for meget. Tørret frugt tæller ikke med, fordi de 

indeholder 6-7 gange flere kalorier pr gram, sammenlignet med frisk frugt og grønt.  

Alle grønsager tæller med på nær kartofler. Det gælder både friske grøntsager og grøntsager fra frost 

og dåse. Mindst halvdelen af grønsagerne bør være de grove som rodfrugter, kål og bønner. De 

indeholder mange fibre, som mætter og holder maven i gang.  

 

2.3 Råderum for tomme kalorier 
Som nævnt er det i høj grad mængderne, der serveres, som afgør om noget er sundt eller usundt. 

Derfor har Fødevarestyrelsen beregnet hvor stort et råderum der er for tomme kalorier. Det er en 

betegnelse for de snacks mm., som hovedsageligt indeholder (mættet) fedt og sukker og stort set ingen 

vitaminer og mineraler. Råderummet forudsætter en i øvrigt varieret og næringsrig sammensætning 

af maden og mindst en times motion om dagen for børn og 30 minutters motion om dagen for voksne.  

Inspiration til grøntsagssnacks 

 

Hvidkål/spidskål/rødkål  Kinaradisser 

Agurker    Bladselleri 

Blomkål    Cherrytomater 

Radisser   Sukkerærter  

Peberfrugt    Gulerødder 
 



  

 

 

 

 

Råderum for børn 3-6 år 
Råderum pr. dag       72 Kcal  
Råderum pr. uge  502 Kcal 
 
På billedet:  
Produkt  Mængde 
Sodavand  2,5 dl 
Blandet slik  20 gram 
Chokolade  10 gram 
Is  45 gram 
Popcorn  8 gram 
Kage   20 gram 
I alt   502 Kcal om ugen 

Råderum for børn 7-10 år 
Råderum pr. dag 143 Kcal  
Råderum pr. uge 1.004 Kcal 
    
På billedet:  
Produkt  Mængde 
Sodavand  ½ liter 
Blandet slik  45 gram 
Chokolade  25 gram 
Is  80 gram 
Popcorn  20 gram 
Kage   40 gram 
I alt  1.004 Kcal om ugen 
 

Råderum for børn 11-15 år 
Råderum pr. dag       167 Kcal 
Råderum pr. uge 1.171 Kcal 
 
På billedet:  
Produkt  Mængde 
Sodavand  ½ liter 
Blandet slik  75 gram 
Chokolade  35 gram 
Is  80 gram 
Popcorn  20 gram 
Kage   50 gram 
I alt  1.171 Kcal om ugen 
 



En af faldgruberne for at indtage store mængder af tomme kalorier er de sukkersødede drikke, som fx 

saft, sodavand, kakao, drikkeyoghurt og energidrikke. Det skyldes, at der herigennem kan optages 

forholdsvis store mængder kalorier på kort tid og med ringe mæthedsfornemmelse. Det anbefales 

derfor at små børn (under 7 år) max indtager ¼ L sukkersødede drikke om ugen, og at større børn og 

voksne max. indtager ½ L sukkersødede drikke pr. uge. Koldt drikkevand kan med fordel gøres let 

tilgængeligt for børnene for eksempel med en koldtvandsautomat eller med vandkander/drikkedunke, 

som står på køl. Ønskes smag til vandet kan der tilføjes for eksempel citron- eller agurkeskiver. 

Alternativt kan børnene i løbet af dagen drikke nøglehulsmærket mælk (skummetmælk, minimælk 

eller kærnemælk). Sundhedsmæssigt er der heller ingen problemer i at drikke light-sodavand eller 

light-saftevand.  

 

En anden faldgrube i forhold til de tomme kalorier er de præfabrikerede eller 

semi-præfabrikerede fødevarer, hvor mængden af fedt, sukker og salt kan være 

vanskelige at gennemskue. Nogle af disse fødevarer præsenteres som sunde, 

ved fx at reklamere med et højt fiberindhold, imens der samtidig også er et højt 

sukkerindhold, som vil lægge et stort beslag på råderummet for tomme kalorier. 

Dette gælder for eksempel for mange morgenmadsprodukter. Ved at købe ind 

efter nøglehulsmærket sikres en fornuftig sammensætning af kostfibre, fedt, 

sukker og salt.  

 

2.4 Opsummering af anbefalinger vedrørende maden 
 Spis plantarigt, varieret og ikke for meget 

 Planlæg større måltider efter ”Y-tallerkenen”.  

 Planlæg madpakken efter ”Gi’ madpakken en hånd”. 

 Hav gode mellemmåltider, der giver en let mæthed imellem måltiderne. 

 Børn bør spise 300-500 gram frugt og grønt pr. dag. Heraf mindst halvdelen som 

grøntsager.  

 Hold indtaget af slik, kage, chips og andre tomme kalorier indenfor råderummet. 

 Begræns indtaget af sukkersødede drikke til max. ¼ - ½ L pr. uge 

 Gør koldt vand eller mælk tilgængeligt for børnene i løbet af dagen.  

 Køb ind efter nøglehulsmærket.  

 

2.5 Inspiration til forældre 
Her er et par hjemmesider med blandt andet opskrifter og inspiration til madpakkerne: 

 Ernæringfokus (Landbrug & fødevarer) har lavet en række plancher, der viser energi-

indholdet i tomme kalorier sammenlignet med et måltid. Der er lavet en planche for 3-5 årige 

børn, 6-9 årige børn, 10-13 årige børn og for voksne mænd og kvinder. Plancherne kan 

downloades eller bestilles som trykt udgave her: https://ernaeringsfokus.dk/vidste-du-

at/tomme-kalorier  

 VoresMad.dk (Landbrug & Fødevarer) har opskrifter til både aftensmad og 

madpakkeinspiration. Under ”kokkeskole” er der desuden tips til at have børn med i køkkenet, 

inspiration til frugt og grønt til hele dagen mm. https://voresmad.dk/opskrifter  

 Gi’ madpakken en hånd – hele folderen: 

https://altomkost.dk/materialer/publikation/pub/hent-fil/publication/gimadpakken-en-

haand/  

https://ernaeringsfokus.dk/vidste-du-at/tomme-kalorier
https://ernaeringsfokus.dk/vidste-du-at/tomme-kalorier
https://voresmad.dk/opskrifter
https://altomkost.dk/materialer/publikation/pub/hent-fil/publication/gimadpakken-en-haand/
https://altomkost.dk/materialer/publikation/pub/hent-fil/publication/gimadpakken-en-haand/


 Ja tak, lidt mindre. Her er der fokus på mængder af mad og snacks i hverdagen og hvad det kan 

betyde at reducere sine portioner med bare 10%. 

https://raadetforsundmad.dk/jataklidtmindre/forbruger/  

 

 

3 Anbefalinger til overvejelser om værdier 
 

En politik for mad og måltider kan være bygget om forskellige værdisæt, som resulterer i forskellige 

retningslinjer for måltidet. Nogle retningslinjer vil ikke være meningsfulde, hvis de ses med andre 

værdisæt. For eksempel kan et værdisæt om økologi være meningsfuldt i forhold til et overordnet 

ønske om at gøre noget godt for miljøet, men det er ikke nødvendigvis meningsfuldt i forhold til 

sundhed og næringsværdi af det enkelte måltid. Det er derfor vigtigt, at I er tydelige omkring, hvilke 

værdier, der ligger til grund for de retningslinjer for måltidet, som I vælger skal indgå i jeres politik for 

mad og måltider.  

 

Inden I går i gang, skal I danne jer et overblik over processen: 

- Hvordan skal politikken udarbejdes? Er det alle som skal være involverede, eller er det en 

udvalgt gruppe, der skal lave et udkast, som efterfølgende kan drøftes i fællesskab?  

- Hvordan vil I sikre at både ledelse, forældre, fagligt personale og evt. børn bliver hørt?  

 

Emner til overvejelse i udarbejdelsen af politik for mad og måltider:  

Tilføj gerne jeres egne emner og overvejelser, hvis der er noget andet, som er mere relevant for jer. 

Tag jer god tid til at drøfte de enkelte spørgsmål og find frem til, hvad der er den rigtige løsning hos jer. 

Vend jeres forskellige argumenter og se hvordan de passer ind i jeres overordnede værdier og 

hvordan de enkelte dele af jeres politik hænger sammen. Brug evt. visuelle hjælpemidler til at sætte 

jeres forskellige argumenter op overfor hinanden.  

Uanset hvad I vælger husk også at drøfte hvorfor det skal være sådan hos jer!  

- Hvad er det gode måltid? Hvordan skal måltidet foregå? Understøtter de eksisterende rammer 

det gode måltid? Er der forstyrrelser, som kan mindskes? Er der noget som kan gøres bedre?  

- Hvad vil I gerne opnå gennem måltidet? Fx mæthed og næring, fællesskab, stemning, læring, 

udvikling af sociale kompetencer, madglæde, hygge. Giver de eksisterende rammer for måltidet 

mulighed for at opnå det I gerne vil?  

- Oplever I nogle udfordringer med måltiderne, som de er i dag? Kan der gøres noget for at 

mindske disse udfordringer?  

- Hvilke roller/ansvar har hhv. ledelsen, lærere/pædagoger, forældre og børn i forhold til 

måltidet?  

- Hvordan fejres fødselsdage og andre særlige lejligheder? Tag i betragtning hvor stor en del af 

råderummet for tomme kalorier daginstitutionen/skolen bør råde over. Tænk over om det er 

barnet eller maden, som er i centrum.  

- Skal der være regler om, hvad der må udleveres til de andre børn ved for eksempel 

fødselsdage? Det er som udgangspunkt forældrene, der bestemmer over, hvad deres børn 

spiser, men ved udlevering bestemmer man pludselig også over andres børn.  

https://raadetforsundmad.dk/jataklidtmindre/forbruger/


- Hvordan skal barnet opleve sammenhæng imellem måltidet i skolen/daginstitutionen og 

måltiderne i hjemmet? I kan for eksempel fortælle forældrene om jeres traditioner og vise 

hvordan almindelige måltider ser ud ved at tage billeder og fortælle små historier fra både 

hverdag og fest.  

 

 

Når I har udarbejdet en politik for mad og måltider: 

- Hvordan får I kommunikeret indholdet af politikken ud til dem, der ikke har været med til at 

udarbejde den og til nye forældre og personale?  

- Hvordan vil I sikre, at I efterlever jeres politik i hverdagen? Og hvad gør I hvis politikken 

alligevel ikke overholdes?  

- Hvornår og hvordan skal politikken revideres? 
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