
PÆDAGOGIK OG MADORDNING FÆLLES VÆRDIGRUNDLAG OG RØD TRÅD. 

 

Mål: fælles tråd fra vuggestuen til børnehaven, vi er enige om, at vi værdimæssigt og pædagogisk skal have samme 

tilgang til maden i både vuggestuen og børnehaven. Middagsmåltidet skal være en hyggelig social, lærerig oplevelse i 

hverdagen, hvor børnene lære, at spise sundt og alsidigt.  

 

Bordskik; Man sidder ned, når man spiser. Man kaster ikke mad i hovedet på sidemanden. Man hverken bøvser, 

prutter eller snakker med mad i munden. Man venter med at rejse sig, til alle er færdige med at spise. Disse er alle en 

del af en socialisering, hvor børn lærer at begå sig blandt andre mennesker – det der i daglig tale kaldes gode manerer.  

Samtidig skal der være plads til, at børn øver sig og derved begår uheld. Ligesom der skal være plads til munterhed og 
bidrag til social interaktion.  

De voksne;  

 De voksne symbolspiser og spiser egen madpakke efter maden i pausen. 

 Vi skal som voksne sidde ved bordet og være aktivt deltagende der hvor vi sidder, vi skal skabe et hyggeligt 

socialt samvær omkring maden, vi er rollemodeller og skal gå forrest med et uhmmm det smager godt. 

 Læser historier om den mad vi får. 

 

Børnes læring ved måltidet;  

 Stimulering af sanserne, børnene kan lugte, føle og se maden. 

 Kognitiv stimulering: børnene skal være med til, at yde en indsats for hinanden, derfor skal de dækkebord og 

rydde op bagefter, herved lærer de b.la. at tælle, have overblik, holde fokus, at samarbejde og være 

hjælpsom. Når vi taler om maden stimuleres sproget, både nye ord omkring madvarer samt farver da maden 

har forskellige farver.  

 Social læring: Børnene lærer at vise hensyn og omsorg for hinanden f.eks. ved at sende maden rundt, 

børnene lære at være i en social situation, hvor samvær, samtale og nydelsen af maden er i centrum. 

Sådan gør vi: 

 Vi spiser i to grupper den største gruppe i køkken alrummet, ved 4 store borde. Vi rydder op kl 11.00, holder 

rundkreds i grupperne/dækker bord og spiser kl. 11.30. 

 En lille gruppe børn dækker bord en uge ad gangen, mens de andre holder rundkreds.  

 Birthe sikre at der altid er noget børnene kan spise, ”sikker mad” f.eks. gulerod og agurk samt brød. Birthe 

sørger for at lave serveringsfade og små skåle til hvert bord. 

 Vi har rugbrødsdage som vuggestuen, så Birthe skal lave den samme mad. 

 Børnene skal lære at; vi spiser den mad der er på bordet, der er ingen voksne der laver havregryn eller andet 

hvis et barn ikke kan lide maden. Derfor er det vigtigt at der altid er gnavegrønt og brød til frokosten. 

 Børnene skal ikke presses til at spise, men vi siger til børnene at de skal prøve at smage og hvis de ikke kan 

lide det må de gerne spytte det ud, mad skal ses 8-12 gange før man spiser det, så er det noget hjernen 

genkender og tror den kan lide. 

 Børnene skal have lov til selv at øse op, under lidt guidning, så de selv har kontrollen. 

 Vi bestiller bøgerne så vi kan læse op om maden og derigennem kan lære om den mad vi spiser på en sjov 

måde.  

 Vi spiser ude om sommeren. 

 Vi har aftalt at børnene ikke skal bruge bordene udenfor til sandleg, da vi spiser ved dem. 

 Vi kan godt tage på impulsive ture og komme senere hjem men så skal vi selv stå for opvarmning af maden.  

 Vi må afprøve om turmaden skal i fælles kasser elle egen madpakke eller vi flekser alt efter hvor vi skal hen. 

 Vi fastholder tovholder møder med Tania, Ellen og Birthe.  

Forældrene: 



PÆDAGOGIK OG MADORDNING FÆLLES VÆRDIGRUNDLAG OG RØD TRÅD. 

 

Vi forventer at I som forældre bakker op om madordningen, f.eks. ved at læse på hjemmesiden hvad vi skal 

have at spise så I kan tale med barnet om hvad vi skal have at spise i børnehave og betone at det er noget 

dejlig mad. Det er derfor heller ikke tilladt, at give børnene en lille ekstra madpakke med. 

 

 

Venlig Hilsen 

Personalet i Børnehuset Stribonitten . 


