MAD- OG KOSTPOLITIK
KIRKESKOLEN
MÅL:
• At skolens rammer inviterer til, at eleverne får spist deres mad, og at de oplever måltidet som et
værdifuldt samlingspunkt
•

At skolen skaber rammerne for en madordning, hvor eleverne sikres mulighed for at kunne købe
sunde spise- og drikkevarer

•

At fremme elevernes koncentration og energi med henblik på øget udbytte af undervisningen

•

At vi på Kirkeskolen gerne vil medvirke til og samarbejde med hjemmene om, at vores elever får
en viden om sund kost

AKTIVITETER:
Vi vil nå disse mål ved:

Ansvarlig

•

at Skolebestyrelsen tager initiativ til at etablere en madordning

SB+Ledelsen

•

at der på forældremøde hvert år snakkes om madpakker og spisepauser

Klasselærer

•

at børnene skal have adgang til koldt, rent drikkevand (drikkedunk kan købes på kontoret) Ledelsen

•

at det i lærergruppen skal diskuteres, hvordan man på de forskellige

Klasseteam

klassetrin får spisepausen til at forløbe så roligt og hyggeligt som muligt
•

at en lærer har opsyn med eleverne, mens de spiser.

Ledelsen

•

at Skoleboden tilbyder gode og sunde varer

Ledelsen

•

at vi forventer, at eleverne har spist morgenmad, inden de møder i skolen

Forældre+elev

•

at vi forventer, at eleverne enten har madpakker med hjemmefra eller har

Forældre+elev

bestilt mad gennem madordningen
•

at slik, chips, sodavand, og lignende varer IKKE må medbringes i skole

Lærer+ledelse

(klasselæreren kan dispensere ved elevfødselsdage mv)
•

at skolens kostpolitik er levende, i fortsat udvikling og tages op til revurdering

SB+Ledelsen

én gang årligt
FORANKRING:
For at vi til fulde får gavn af vores ”Mad- og Kostpolitik” er det vigtigt, at den bliver forankret hos såvel
ledelse, lærere, børn og forældre.
Forankring hos ledelsen:
”Mad- og Kostpolitik” er gennem formuleringen og udarbejdelsen naturligt forankret hos ledelsen.
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Forankring hos lærerne:
Ledelsen har ansvaret for, at lærerne opnår et ejerskab til skolens ”Mad- og Kostpolitik”.
• Ledelsen redegør for ”Mad- og Kostpolitik” på et Pædagogisk Møde i starten af skoleåret.
• Ledelsen har ansvaret for, at ”Mad- og Kostpolitik” tages op på Pædagogisk Møde i starten af hvert
skoleår, så eventuelt nye lærere bliver introduceret hertil.
Forankring hos børnene:
• Forældrene har ansvaret for at sætte fokus på sund mad og gode spisevaner i dagligdagen.
• Klasselæreren/teamet sætter fokus på sund mad og gode spisevaner gennem samtale og
undervisningsforløb på klassen.
Forankring hos forældre:
Klasselæreren har ansvaret for at madpakker og madvaner sættes på dagsordenen til min. 1 forældremøde
årligt.

Revideret d. 29. maj 2017.
Tages op til revision maj 2019.
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