Sunde
kostvaner 6-16 år

Fællesgrundlag for kosten til børn og unge
i institution og skole i Holstebro Kommune
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Forord
I Holstebro Kommunes sundhedspolitik er sund kost
et højt prioriteret område. Holstebro Kommune ønsker
at understøtte og fremme borgernes muligheder for at
kunne vælge sunde madvarer og måltider.
”Fællesgrundlaget for kosten for børn og unge 6-16 år i
institution og skole i Holstebro Kommune” er et signal
om, at kommunen ønsker at medvirke til, at der skabes
sunde kostvaner for børn og unge. Med henblik på at
fremme sundheden og forebygge en række sygdomme
sikres hermed den ernæringsmæssige kvalitet af den
mad, børn og unge spiser, mens de er i institution eller
skole.
Fællesgrundlaget skal sikre, at al mad og drikke, der serveres i kommunalt regi, lever op til De Nordiske Næringsstofanbefalinger (NNA), som er de kostanbefalinger, der
er gældende i Danmark.
Holstebro Kommune har en lang tradition for at have
fokus på børn og unges kost og har haft en kostpolitik
siden 1995.
Det er med glæde, at Holstebro Kommune nu har et fællesgrundlag for kosten til 6-16 årige børn og unge.
Morten Flæng
Formand, Udvalget for Børn og Unge
Juni 2010

Ajourført i 2015
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Hvorfor et fællesgrundlag for
kosten til børn og
unge i Holstebro
Kommune?
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Kosten er afgørende for læring
Undersøgelser viser, at der er sammenhæng
mellem kost og børn og unges evne til at opfatte,

bearbejde og lagre informationer. Derfor er det
vigtigt, at alle børn og unge får sunde måltider.

Den solide og sunde morgenmad
er fundamentet for børn og unges læring
Koncentrationsevnen og hukommelsen styrkes,
når børn og unge starter dagen med et solidt
morgenmåltid som for eksempel havregryn,

havregrød, øllebrød eller fuldkorns brød. Et sundt
morgenmåltid har positiv indflydelse på børn og
unges valg af sunde måltider resten af dagen.

Gør spisningen til et samlingspunkt
Sunde hoved- og mellemmåltider har en positiv effekt på koncentration, hukommelse og
opmærksomhed. Derfor er det vigtigt, at børn
og unge har god tid til at spise – mindst 20 min.

- og at måltiderne indtages i rolige og hyggelige
omgivelser. Gode måltider kan også være med til
at styrke børn og unges samvær og gode sociale
relationer.

Inddragelse i tilberedningen
Når børn og unge er med til at forberede maden
får de mulighed for at lugte, føle, smage og se
råvarerne, inden de tilberedes. Børn og unge får
hermed mulighed for at udvide deres viden om
næringsindhold og hvordan mad tilberedes. Det
kan være med til at styrke børn og unges interesse for at smage noget nyt. Tilberedningsprocessen byder på gode muligheder for at skabe

tværfaglige projekter, hvor læsning og matematik
inddrages og hvor børn og unge kan lære historiske og kulturelle traditioner og værdier indenfor
fremstilling af madvarer, tilberedning af mad og
spisning.
Det er vigtigt at anvende gode råvarer og produkter uden overflødig farve og tilsætningsstoffer.
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Vigtige rollemodeller
Personalet i institution og skole er vigtige rollemodeller og bør derfor støtte børn, unge og forældre i de sunde valg. Det er vigtigt, at institution

og skole på en god måde formidler deres holdning
til sund kost og at der tales med forældrene om,
hvad der er sundt og godt for børn og unge.

Kosten er afgørende for børn og unges sociale liv
Kosten er afgørende for børn og unges sociale liv
Sunde og mætte børn og unge fungerer bedre
socialt. De leger bedre sammen og har større
tolerance overfor hinanden. Børn og unge bliver

sunde og mætte af at spise brød med fibre, kornprodukter, frugt og grøntsager. Børn og unge har
bedst af at drikke vand eller mager mælk.
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Koldt vand
skal være
tilgængeligt!

Skolebod og kantine
Findes der en skolebod eller en kantine anbefales det, at der
anvendes gode råvarer, og at man følger ’Fællesgrundlag for
kosten for børn og unge i Holstebro Kommune’.

!

Når man bliver tørstig, er
man i virkeligheden blevet
dehydreret.
Er man dehydreret, mister
man mellem 10-20 % af
koncentrationsevnen.

Hvem har ansvaret?
Lederen af institution eller skole har ansvaret for fødevaresikkerheden og for at driften lever op til gældende regler.
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Læs mere på
altomkost.dk

Frokost
Tænk på at et frokost-måltid skal indeholde fem ting,
ligesom fem fingre på en hånd:

Grønt - gnavegrønt eller salat
Brød - helst rugbrød eller groft brød
Pålæg - kød, ost eller æg
Fisk - mindst en slags fiskepålæg
Frugt - det friske og søde

Kilde: www.altomkost.dk
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Tallerkenmodel
til den varme mad
Y-modellen

T-modellen

hvis du vil holde vægten

hvis du vil ned i vægt

Fjerkræ, Æg
Skaldyr
Fed fisk
Magert
kød

Grøntsager
Frugt

Grøntsager
Frugt

Kartofler
Fuldkorn
Gryn/Ris
Pasta
Brød

Fjerkræ, Æg
Skaldyr
Fed fisk
Magert
kød
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Kartofler
Fuldkorn
Gryn/Ris
Pasta
Brød

De 10 kostråd
Kosten skal følge de overordnede retningslinjer/anbefalinger
fra Fødevarestyrelsen.
1
Spis varieret,
ikke for meget
og vær fysisk
aktiv

2
Spis frugt og
mange grønsager

6
Vælg magre
mejeriprodukter

3
Spis mere
fisk

7
Spis mindre
mættet fedt

4

Spis mad
med mindre
salt

I 12 I

Vælg
magert kød
og kødpålæg

Vælg
fuldkorn

8

5

9
Spis mindre
sukker

10

Drik vand

Særlige hensyn
Diæt- og specialkost skal være lægeligt begrundet. Så vidt muligt sammensættes kosten af de
almindelige fødevarer, som børn og unge i øvrigt
bliver tilbudt.
Diætkost er mad, som indgår i en behandling,
f.eks. mad til børn og unge med sukkersyge.
Specialkost er mad, hvor enkelte fødemidler er
udeladt, f.eks. til børn og unge med allergi (eks.
gluten eller mælk).

I begge tilfælde skal kostomlægningen ske efter
drøftelse med familiens læge eller speciallæge.
I tilfælde af, at børn og unge skal have speciel
kost, medbringer forældrene det selv, men kun
efter aftale med institutionspersonale og efter
gældende regler.
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Vær opmærksom
på børns sukkerindtag
som voksnes. Sukker indeholder intet, men fylder
op og tager pladsen for alt det andet, børn har
brug for.
Omkring 80 % af alle børn i Danmark indtager
mere end de anbefalede 10 % sukker.

▲

Slik, chokolade, kager m.m. var tidligere den
dominerende sukkerkilde i børns kost, men er nu
blevet overhalet af sukker fra drikkevarer. Børns
høje og stigende indtag af sukkersødet sodavand
bidrager alene med 25 % af det samlede sukkerindtag. Børns indtag af sukker er dobbelt så stort

Så meget sukker er
der i slik, sodavand
og kage.
1 sukkerknald vejer
ca. 2-3 g.
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n

Eksempler på hvor meget
plads, der er til tomme
kalorier i løbet af en uge,
forudsat at kosten ellers
følger kostrådene.
n

Fysisk aktivitet

!

n

Børn bør som minimum være fysisk aktive
i mindst 60 minutter om dagen. Skal overvægt forebygges, skal den fysiske aktivitet være over længere tid og med mindst
moderat intensitet.

Kilde: Fødevarestyrelsen, Kostkompasset
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3-6 år

7-10 år

11-15 år

Etablering af et sundhedsudvalg
Det anbefales at hver enkelt institution og skole udarbejder sin egen handleplan ud fra ”Fællesgrundlaget for kosten for børn og unge 6-16 år i Holstebro Kommune” og det kan være
relevant at overveje følgende:

Hvilke holdninger og værdier har vi i forhold til
børn og unges mad og måltider – og hvilket
signal ønsker vi at sende?
 vordan får børn og unge en sund og nærende kost,
H
når de er i institution og skole?
Hvordan bliver sundhed og kost en naturlig del af undervisningen i alle fag?
Hvad kan morgenmaden indeholde?
Hvordan får vi mere frugt og grønt ind i børn og unges kost?
Skal vi have fokus på økologi?
Hvad må der serveres ved festlige lejligheder
- skal der være forskel på hverdag og fest?
Det er vigtigt, at kosttilbuddet i institution og skole løbende vurderes og revideres i
forhold til ny viden og forskning og ud fra lokale forhold.
Sundhedsudvalget kan også medvirke til, at både børn og unge, forældre og personale
får større viden og inspiration om kost, f.eks. gennem foredrag, kurser og temadage.
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Litteratur - henvisninger
Fødevarestyrelsens:
- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
- Anbefalinger for sund frokost i daginstitutionerne
- Vejledning om hygiejneregler for køkkener og børneinstitutioner
NNA:
- De Nordiske Næringsstofanbefalinger
Supplerende læsning:
www.Altomkost.dk
www.Sst.dk (Sundhedsstyrrelsen)
www.Fvst.dk (Fødevarestyrelsen)
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Mere information
Lovgivning, vejledninger og regler om kost og hygiejne findes
på www.altomkost.dk
Undervisningsmateriale, ideer til aktiviteter og opskrifter:
www.altomkost.dk
www.madpakkeservice.dk
www.maddag.dk
www.madkassen.dk
Det er muligt at tilmelde sig nyhedsbrev fra altomkost.dk
Institution og skole vil her blive opdateret i de sidste nyheder
indenfor blandt andet kost og hygiejne.
Fødevareinstituttet
Danmarks Tekniske Universitet
DTU, Fødevareinstituttet forsker, underviser og rådgiver
indenfor ernæring, fødevaresikkerhed, fødevareteknologi,
miljø og sundhed.
www.dfvf.dk
Godkendelse af køkken, kontakt:
Fødevareregion Nord
Fødevareafdeling Herning
Rosenholmvej 15
7400 Herning
Tlf. 7227 5000 og spørg efter Fødevareafdelingen i Herning
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Rejseholdet
Alt om kost rejseholdet kan hjælpe kommune, skole
og institution med at sætte sund mad, måltider og
bevægelse på dagsorden.
Rejseholdet hjælper med at formulere en politik for
mad og måltider eller bevægelse. De kan informere
om, hvad sund mad er, og hvordan der skabes bedre
bevægelsesmiljøer. De kan også give inspiration og
hjælp til at etablere en sund madordning.
Rejseholdsmedarbejder, Herning, Tlf. 7227 5353
Supplerende læsning:
”Kostens betydning for læring og adfærd hos børn”
En gennemgang af den videnskabelige litteratur
Institut for Human Ernæring
Det Biovidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
Januar 2009
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