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Kost politik i Søndervang dagtilbud.  
 
De fleste børn tilbringer en stor del af deres dag i dagtilbud, og derfor spiller dagtilbuddet en vigtig 
rolle i forhold til hvilken mad der tilbydes. Det er også vigtigt hvilke madvaner børnene får, og 
tager med sig videre i livet, gode kostvaner grundlægges allerede i barndommen. Det at spise i et 
dagtilbud, er en stor del af det pædagogiske arbejde, og vi anser det for et vigtigt samarbejde, 
personale, børn og forældre imellem. Søndervang dagtilbud anerkender sin del af ansvaret for 
børns sundhed og trivsel og har derfor udformet en generel kostpolitik. 
Nuværende servering:  

• Morgenmad: Havregrød 

• Formiddagsmad:  brød og grønt 

• Frokost: Varm/kold anretning 

• Eftermiddag: boller og frugt. 
 
Medarbejder deltager pt ikke ved middagsspisningen med børnene. Det har der ikke været 
økonomi til. 
 

Hvorfor lave en kostpolitik? 
Ved at lave en generel kostpolitik skaber vi en overordnet fælles holdning til sund kost i 
dagtilbuddet. Det er vigtigt at vi sammen arbejder mod det samme mål i forhold til bedre og 
sundere kostvaner. Søndervang dagtilbud har ligeledes ”Tidlig og forebyggende indsats med særlig 
fokus på Sundhedsfremme” som udviklingspunkt og kost politikken er tiltag herunder.   
 

Målene for dagtilbuddets kostpolitik er at: 
• Den mad der serveres, er sund, varieret og ernæringsrigtig. 

• Dagtilbuddet arbejder med at nedbringe indtagelsen af sukkerholdige produkter, dvs ingen 
slik/kagemænd mm til fødselsdage. Der er traditionelle højtider, hvor vi fraviger. 
Traditionelle højtider:  fastelavn, jul og DT fødselsdag, her har vi tradition for at I som 
forældre deltager og er ansvarlig for jeres barns indtag kage. Ligeledes kan der være 
enkelte fravigelser afdelingsvis ift lokal pædagogiske planlægning og læreplanstemaerne 

• Personalet vejleder og introducere den ”sunde” madpakke og kostpolitikken til nye 
forældre samt på forældremøder  

• Dagtilbuddet arbejder bevidst med sund kost. 
 

Målene for spisningen: 
• At det der indtages i dagtilbuddet i hverdagen skal være sundt og varieret 

• At børnene lærer gode kost og madvaner 
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• At børnene lærer noget om mad og smag 

• At børnene oplever det som rart og roligt at indtage et måltid sammen med andre børn og 
voksne 

• At personaler understøtter pædagogisk spisning ved at deltage 

• At børnene opnår at blive selvhjulpne i forhold til spisningen 

• Ved fælles arrangementer fx fødselsdag opfordres forældre til frugt el andet som ALLE 
børn kan spise 

 
Vedr. kost så henviser vi til sundhedsstyrelsens hjemmeside, fødevarestyrelsens hjemmeside 
yderligere forholder vi os til Aarhus kommunes kost politik.  
 

Kostpolitik - for børn i daginstitutioner og dagpleje i Aarhus kommune. 
 

1. Kosten skal leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger for kost til børn 
2. Børnenes energi- og væskebehov skal dækkes i det tidsrum, de er i dagtilbud 
3. Maden skal passe til barnets udvikling og alder 
4. Dagtilbuddene skal være miljø- og ressourcebevidste i valg af fødevarer 
5. Diætkost skal være lægeligt begrundet 
6. Maden, der serveres i dagtilbuddene, tager udgangspunkt i dansk kulturtradition 
7. Børnene inddrages i praktiske aktiviteter omkring måltidet 
8. Børnenes måltider skal give grobund for et godt socialt samvær og fællesskab 
9. Forældrene skal orienteres om kostplanen ved opslag 
10. Det anbefales, at dagtilbud med madordninger har et kostudvalg 

 
 

Søndervang dagtilbuds kostpolitik tager i afsæt i:  
• Der serveres sund, varieret og ernæringsrigtig mad (og så vidt mulig økologisk) – og gerne 

inspireret fra alle verdenshjørner 
• Indtagelsen af sukkerholdige produkter forsøges nedbragt (også i hverdagen fx ekskursioner, 

børnefødselsdage m.v.).  
• Der er fokus på madæstetik og -oplevelse fx ved bordopdækning og anretning af fade 
• Børnene skal opnå kendskab til natur og råvarer (fra ’jord til bord’)  
• Medarbejder har et ansvar for at bidrage til opbygning af en positiv madkultur, så børnene 

oplever det som rart og roligt at indtage middagsmåltidet i selskab med andre.   
• Børns madvaner udfordres ved, at de prøver noget nyt ved at smage på mad, de ikke kender 
• Der serveres ikke svinekød 

• Der benyttes ’bæredygtige’ produkter (også i serveringen), hvor der tager hensyn til miljøet 
fx ingen vandflasker af plastic m.v. Mere end 70% økologi   
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• Rugbrøds mad, der understøtter barnet i selvhjulpenhed, varmt mad understøtter barnet i 
kropsfornemmelser 

• Anretning på fade til hvert bord.  
• Nemt at håndtere både ift tur, køkken mm 
• Mulighed for ændring ift særlige pædagogisk aktiviteter  

  
Det er vigtigt at man som personale og forældre er opmærksomme på nye tiltag, eller ændringer i 
forhold til anvisninger om sund kost. 
 
Kostpolitikken er gennemgået og godkendt på bestyrelsesmøde den 16/11-2020. Maden leveres 
pt af Food Factory.  
 
Kostpolitikken tager afsæt i  ”Mad og Måltider for børn og Unge 0 til 18 år i Aarhus kommune”.  
 
Den 15-12-2020:  
Afstemning om den forældre betalte kostvalg er nu afsluttet.  
Svarprocent for det samlet dagtilbud udgør 41 % 
Ikke afgivet stemmer tælles som ja 
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