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Kostpolitik for Nim Børnehus 

Kostpolitikken skal synliggøre Børnehusets holdninger 

vedrørende kost overfor forældre, og samtidig tjene 

som retningslinje for personalet. 

 

Vores mål og ønsker med kostpolitikken er at styrke 

børnenes trivsel og fremme deres sundhed samt at 

børnene får mulighed for at tilegne sig sunde madva-

ner som bliver en naturlig del af deres hverdag. 

 

Kostpolitikken skal være med til at sikre, at børnene får 

en sund og nærende kost, mens de er i institutionen, 

da dette er vigtigt for deres daglige trivsel og udvikling.  

 

Vi vil gerne, at børnene får forståelse for, at maden er 

et vigtigt brændstof for aktive børn. 

 

Den lokale kostpolitik gælder for alle måltider, der spi-

ses i institutionen. 

Vores køkkenpersonale sammensætter menuer, der 

stemmer overens med kostpolitikken og overholder 

fødevarestyrelsens kostråd, så alle børn har mulighed 

for at få dækket deres behov gennem en alderssvaren-

de kost. Derfor vil der ofte være forskel på vuggestu-

ens og børnehavens menuer. 

Samtidig er de meget opmærksomme på at undgå 

madspild og bruge rester i brød, til mellemmåltider 

m.m. 
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Statens officielle kostråd: 
 
Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk 

aktiv 

 Spis frugt og mange grønsager 

 Spis mere fisk 

 Vælg fuldkorn 

 Vælg magert kød og kødpålæg 

 Drik vand 

 Vælg magre mejeriprodukter 

 Spis mindre mættet fedt 

 Spis mad med mindre salt 

 Spis mindre sukker 

 

Horsens Kommunes mad og måltids 

politik: 

 Alle børn får sund mad og drikke, som lever 

op til kvaliteten i de nationale anbefalinger, 

når de er i dagtilbud. 

 Vil forebygge fejlernæring og en række livs-

stilssygdomme som sukkersyge, hjertekar-

sygdomme og overvægt  

 Maden der serveres i dagtilbud, indeholder 

så få tilsætningsstoffer og rester af pestici-

der som muligt  

 Maden spises under fastlagte rammer og 

børnene oplever et fællesskab omkring mad

- og måltider, når de er i dagtilbud  

 Vil tage hensyn til kulturel mangfoldighed 

og børn med særlige behov.. Der er mulig-

hed for at tage hensyn til særlige allergi og 

diæt behov, vegetarkost, fravalg af rituel 

slagtet kød m.v. 

 

Hele kostpolitikken kan ses på DayCare under 

Info fra Dagtilbuddet. 

RAMMEN FOR DEN LOKALE KOSTPOLITIK ER STATENS KOSTRÅD OG HOR-

SENS KOMMUNES MAD OG MÅLTIDSPOLITIK 

http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_officielle_kostraad/spis_varieret/Spis_varieret_ikke_for_meget_og_vaer_fysisk_aktiv.htm
http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_officielle_kostraad/spis_varieret/Spis_varieret_ikke_for_meget_og_vaer_fysisk_aktiv.htm
http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_officielle_kostraad/Spis_frugt_og_mange_gronsager/Spis_frugt_og_mange_groensager.htm
http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_officielle_kostraad/Spis_mere_fisk/Spis_mere_fisk.htm
http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_officielle_kostraad/Vaelg_fuldkorn/Vaelg_fuldkorn.htm
http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_officielle_kostraad/Vaelg_magert_koed_og_koedpaalaeg/Vaelg_magert_koed_og_koedpaalaeg.htm
http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_officielle_kostraad/Drik_vand/Drik_vand.htm
http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_officielle_kostraad/Vaelg_magre_mejeriprodukter/Vaelg_magre_mejeriprodukter.htm
http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_officielle_kostraad/Spis_mindre_maettet_fedt/Spis_mindre_maettet_fedt.htm
http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_officielle_kostraad/Spis_mad_med_mindre_salt/Spis_mad_med_mindre_salt.htm
http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_officielle_kostraad/Spis_mindre_sukker/Spis_mindre_sukker.htm
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MÅLTIDET 

Spisesituationen skal være rolig og tryg, derfor spiser 

børnene i grupper sammen med det tilknyttede perso-

nale. 

Omkring maden oplever vi et fællesskab, som kan væ-

re med til at styrke børnenes lyst til at smage på nye 

retter. Børnene er mere parate til at spise nye retter, 

når de er sammen med deres kammerater. Vi taler 

med børnene om maden, hvad den indeholder, hvad 

den betyder for kroppen, hvilke farver den har og hvor 

den kommer fra. 

Ved højtiderne taler vi med børnene om traditioner 

som ofte medfører specielle mad retter. 

De voksne er positive rollemodeller som viser madglæ-

de og motiverer børnene til at smage på alt slags mad. 

Pædagogerne indtager et lille pædagogisk måltid sam-

men med børnene. 

Vi øver selvhjulpenhed. Vuggestuens ældste gruppe 

øver i at hælde op i krus, øse mad på tallerken, smøre 

med kniv og spise med gaffel samt at sende små skåle 

videre. 

I børnehaven inddrages børnene i borddækning og 

lærer at rydde deres brugte service væk, når de er fær-

dige med at spise. Vi taler med børnene om bordskik 

såsom at vente på tur, sende fade videre og hvordan 

man taler om maden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BESKRIVELSE AF VORES FROKOST-

ORDNING 

Der laves tre måneders menuplaner, som følger årsti-

den. Menuplanen kan ses på DayCare og tilrettelæg-

ges efter Horsens Kommunes mad- og måltidspolitik 

og Fødevarestyrelsens 10 kostråd. 

 

Menuplan—efter årstiden: 

 Fisk en gang om ugen 

 Rugbrød en gang om ugen 

 Grød 1gang om måneden 

 Grøntsagsretter ca 4 gange om måneden 

 Suppe ca. 2 gange pr. måned, grøntsags-, kød- 

eller fiskesuppe og altid serveret med hjemme-

bagt brød 

 Gnavegrønt eller andet grønt som tilbehør til 

flest mulige måltider 

 Kød 1– 2 gange om ugen 

 

Der anvendes mange grøntsager i retterne, nogle gan-

ge er de gemt i maden, andre gange serveres det 

grønne som tilbehør. Når menuen tilrettelægges tæn-

kes der altid i variation af farver i retterne, hvilket giver 

noget til øjet og vækker lysten til at smage på mad, der 

ser indbydende ud. Endvidere er der altid overvejelser i 

forhold til valg af råvarer i de forskellige årstider, især 

er grønt årstidsbestemt. 

Som pålæg til rugbrød vil der altid være en fiskepålæg, 

noget salt eller noget ferskt. Der vil altid være en favorit 

pålæg som de fleste børn kan lide suppleret med ret-

ter, som ikke er så kendte. Let kogt, stegt eller rå grønt 

og frugt i mundrette bidder er fast tilbehør. 

Det tilstræbes at alt brød er økologisk og hjemmebagt, 

det gælder både rugbrød, grove brød og boller. 

Alle grødtyper er økologiske. Pasta og ris er altid fuld-

korn og økologisk. Frugt og grønt er som udgangs-

punkt altid økologisk, men pris og kvalitet kan have 

betydning for valget. 

Der drikkes vand til måltiderne i børnehaven, mens 

vuggestuebørnene tilbydes modermælkserstatning til 

børn under 1 år, og økologisk letmælk til børn mellem 

1-3 år. 
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MORGENMAD 

Til morgenmad får vuggestuebørnene tilbudt havre-

grød eller havrefras. I børnehaven tilbydes havregryn 

og havrefras. Hvis børnene ønsker det kan der drysses 

rosiner på havregryn. Der serveres økologisk mini-

mælk og vand til. 

 

MELLEMMÅLTIDER 

Regelmæssige måltider kan hjælpe børnene med at 

holde energien og humøret oppe. De fleste børn træn-

ger til et lille formiddagsmåltid og de har brug for et 

eftermiddagsmåltid. 

Mellemmåltiderne er som oftest årstidens frugt, eller 

grønt, groft brød, forskellige middagsrester eller hvad 

kokkens fantasi (og økonomi) skaber mulighed for. 

I vuggestuen strækker mellemmåltiderne sig over en 

længere periode, da der ofte vil være børn der kommer 

op efter en lur og trænger til mad. 

I børnehaven er der formiddagsmad ca kl. 8.30  og 

eftermiddagsmad  ca. kl. 14. 

 

FØDSELSDAGE 

Der er mange fødselsdage i Børnehuset og de skal 

fejres. Vi ønsker, at fejringen omhandler gode oplevel-

ser og dejlig mad, som gerne må være sund.  

Vuggestuen holder fødselsdage i forbindelse med for-

middagsmåltidet. Forældre er velkomne og vuggestuen 

serverer chokoladeboller. 

I børnehaven holder vi stor fødselsdag for månedens 

fødselsdagsbørn én fast dag om måneden. Børnene 

kan vælge mellem forskellige menuer med dessert fra 

børnehavens køkken. 

Fødselsdagsbørnene dækker bord og pynter op.  

Forældre er velkomne til deltage. 

 

FESTLIGE LEJLIGHEDER 

Ind imellem er der lejligheder, hvor der er god grund til 

at spise lidt anderledes. Vi festligholder vores traditio-

ner gennem aktiviteter omkring måltidet og traditionelle 

serveringer, der er tilpasset vores børn. 

Vi har indimellem forældrekaffe, hvor forældrene kan 

møde hinanden. Vi får boller eller andet sundt til. 

 

FESTER 

Ved fester ud over det sædvanlige er det i orden og 

dejligt at få noget lækkert, der ikke hører hverdagen til. 

 

JUL 

I børnehaven holder vi bedsteforældredag/

voksenvennedag, hvor Børnehuset serverer æbleski-

ver med det traditionelle tilbehør. 

Vi holder julefrokost, hvor børnene møder en traditionel 

julemenu. Bordet er julepyntet og der synges julesan-

ge. Op til jul får børnene risengrød med kanelsukker. 

 

FASTELAVN 

Børnene får fastelavnsboller og lidt godt i tønden. 

 

PÅSKE 

Vi holder påskefrokost med børnene, hvor bordet  bli-

ver pyntet med malede æg, karse, påskeharer eller 

andet påskepynt, børnene har lavet. 

 

PÆDAGOGISKE AKTIVITETER 

Maden bliver i børnehaven i løbet af året på forskellige 

måder inddraget i de pædagogiske aktiviteter. 

 

Vi kan have forskellige temaer, hvor børnene er med til 

at planlægge og tilberede maden. 

 

Vi har f.eks. gode muligheder for at lave bålmad. Her 

bruger vi gerne de mange spiselige ting, vi kan finde i 

naturen. Hvis vi plukker bær i naturen eller på lege-

pladsen laver vi saft eller marmelade sammen med 

børnene. 

 

Gode links til information og inspiration i forhold til 

kost: 

www.altomkost.dk  


