
 

 

Måltidspolitik i Dagtilbud Hatting  

 

Personalet og bestyrelsen i Dagtilbud Hatting har udarbejdet en lokal 
måltidspolitik for Dagtilbud Hatting, som supplerer den måltidspolitik, der 
er gældende for Horsens kommunes dagtilbud.  

 

Hvorfor skal vi have en måltidspolitik? 

Sund og varieret kost er en forudsætning for, at børn kan få den rette mængde 
vitaminer, mineraler og andre sunde næringsstoffer. Dette har stor betydning for 
barnets trivsel og udvikling. Børn har brug for tre hovedmåltider og to-tre 
mellemmåltider om dagen. 75% af den energi, et børnehavebarn/vugge-
stuebarn har brug for i løbet af dagen, indtages i børnehaven/vuggestuen. 

Morgenmad 

Der er morgenmad i institutionen. Den består af cornflakes, havregryn, ost og 
rugbrød. Vi har frugt eller grønt på bordet til hverdag, ligesom der ind i mellem 
kan være andet pålæg. Morgenmaden kan spises i huset mellem kl. 6:15 og kl. 
7:20.  

Måltider 

Ca. kl. 11:00 spiser vi vores hovedmåltid, som er lavet i Solstrålens køkken af 
vores kostansvarlige. 

Vuggestuebørnene er på fuldkost, de får også serveret et formiddags- og 
eftermiddagsmåltid, og de får serveret mælk til måltiderne. 

Børnehaven: 

Mellem kl. 8:30-9:00 er der formiddagsmad: Frugt/grønt og brød.  

Mellem 13.30-14.00 er der eftermiddagsmad: Frugt/grønt og brød.   

I børnehavegrupperne tilbydes vand til måltiderne. Den ugentlige madplan kan 
ses ved køkkenet samt på Day Care. 

Vi følger anvisningerne i Horsens Kommunes kostpolitik vedrørende sukker i 
børnenes måltider. 

Frugt og grønt 

Det er forældrebestyrelsen, der i samråd med den kostansvarlige og ledelsen 
har besluttet at:  

Børnehavebørnene medbringer selv frugt og grønt til eget forbrug i enten en 
frugtpose eller en frugtkasse. Børnene skal have frugt og grønt med til både 
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formiddag og eftermiddag. Frugten skal være spiseklar og eventuelt skåret i 
stykker, hvis barnet har brug for det. Personalet hjælper barnet med at dosere 
frugten, hvis barnet selv har svært ved dette. 

Børnehaven serverer brød både formiddag og eftermiddag sammen med 
frugtmåltidet. 

Bestyrelsen henstiller til, at barnet kun medbringer frugt og grønt og ikke andre 
former for mellemmåltider. 

Dette gælder ikke for vuggestuen. 

Fødselsdage 

Efter samråd med forældrebestyrelsen har vi valgt at holde fødselsdag for 
børnehavebørnene i Solstrålen på følgende måde: 

En gang om måneden for alle månedens fødselsdagsbørn.  

Vi hejser flaget og synger for fødselsdagsbørnene. Børn og voksne dækker et 
fint bord.  Køkkenet har i forvejen bagt bollekagemand/-kone, som 
fødselsdagsbørnene pynter med glasur. Denne spises sammen med lidt frugt, 
som børnehaven giver.  

Til frokost serveres der pølsehorn, pizza eller andet godt. 

Vuggestuen fejrer fødselsdag ved at spise boller med pålægschokolade, samt 
frugt på selve dagen. 

Højtider og arrangementer 

Her beslutter de kostansvarlige, hvad der skal serveres ud fra de kostprincipper, 
vi har. 

Andre principper 

Overordnet vil vi i vores kosttilbud tilberede maden efter de gældende kostråd 
for 0-6 års børn. 

Grønt- og kornprodukter, samt mejeriprodukter vil som minimum være 
økologiske. I 2020 er målet for alle dagtilbud at have 75 % økologisk mad. 

 

Kostpolitikken tages op til årligt eftersyn i samarbejde med 
forældrebestyrelsen, vores kostfaglige personale og Solstrålens øvrige 
personale.   

 

 

 

 

 


