
 

Madordningen på Ørestad Friskole 
 

Hvorfor have en madordning 

I skolens værdigrundlag er defineret fire opgaver, som skolen skal løse. Madordningen bidrager til 

at løse to af dem, nemlig at eleverne skal opdrages til fællesskab og hensynsfuldhed, og at eleverne 

skal have en sund hverdag. 

 

En madordning skaber et rum af fællesskab. Det fælles måltid giver på den måde en særlig 

mulighed for at opdrage børnene til hensynsfuldhed og fællesskab. En mulighed der ikke eksisterer, 

hvis man sidder om et bord med hver sin madpakke. 

 

Madordningen skal sikre, at alle børnene får tilbudt sund kost mens de er i skole og kan også 

bidrage til at børnene får en mere varieret kost fordi en madordning kan hjælpe kræsne børn med at 

lære at spise mere varieret. 

 

Mål for maden. 

Maden der serveres på skolen skal følge Fødevarestyrelsens anbefalinger for mad til børn. 

 

Det er hensigten, at maden så vidt økonomisk og praktisk mulig skal være økologisk.  

 

Alle børn på skolen er med i madordningen. For de børn der af lægelige grunde har behov for en 

særlig kost, findes der i dialog med forældrene individuelle løsninger. 

 

Der skal altid være mulighed for at spise sig mæt i brød, kartofler, ris, pasta eller grøntsager. 

 

Maden og måltidet skal give en æstetisk oplevelse, som er præget af orden, renlighed, velsmag og 

udfordring af sanser. 

 

Pædagogisk brug af måltidet 

Det er hensigten, at børnene skal erfare betydningen af, at vælge sundt i forbindelse med mad og 

måltider. 

 

Det er hensigten, at madordningen skal have et samlende formål, hvor klassens identitet udvikles, 

hvor der er ro og harmoni. 

 

Det er ikke et primært formål, at måltidet skal anvendes til at træne eleverne i gode manerer, da 

denne opgave ligge hos forældrene, men der er en række fælles normer for måltiderne, herunder at 

alle opfordres til at smage på maden, og at eleverne lærer ikke at udtrykke væmmelse ved maden. 

 

Voksne, som er sammen med børnene under måltidet, deltager som udgangspunkt i måltidet, da det 

er forudsætningen for at nå de pædagogiske mål.  

 

---------------------------------------------------- 
Der har været tre led i udarbejdelsen af denne beskrivelse: 

1. Inden madordningen blev til virkelighed arbejdede en arbejdsgruppe blandt forældrene med mål og praktiske muligheder 

2. Alle lærere og pædagogiske medarbejdere og ledelsen har diskuteret mål og praksis på pædagogisk dag. 
3. På baggrund af ovenstående har bestyrelsen diskuteret og færdigformuleret beskrivelsen, som blev endeligt vedtaget den 19. maj 2010. 

 

 
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 19. maj 2010. 


