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Ørestad Friskole november 2012  

. 
Skolens sundhedspolitik og den obligatoriske madordning. 
 
Fra skolens grundlag: 

 I skolen skal eleverne have en sund hverdag. En sund hverdag betyder, at mad der 
indtages på skolen skal give kræfter til både hoved og krop. Eleverne skal have tid 
og ro til at spise flere gange om dagen. Slik, sodavand og guf i andre afskygninger er 
således ikke tilladt i skolehverdagen.  

 Alle elever skal røre sig hver dag, ikke bare i frikvarteret, men som en integreret del 
af skoledagen. De skal udendørs og mærke vejret, lege, spille og dyrke sport 

 Skolen og hjemmet skal støtte hinanden i at give eleverne sunde livsvaner. 
 
Skolen tilbyder dagligt 3 måltider: 
 

 Formiddagsmåltid  
Forældrene bager boller eller lign. til klassens elever.  
Grovboller eller groft brød. Rosiner, tomater, ost samt andet frugt og grønt kan 
indbages.  
 

 Fælles måltid til frokost. 
Gennem skolens obligatoriske madordning sørger vi for mad til alle skolens elever. 
Her er et varieret udbud af madvarer. Der udfærdiges en ugemenu. Der er altid 
madvarer på menuen således at vegetarer og elever der ikke spiser svinekød kan 
blive mætte. Vi udviser hensyn til elever der har sygdomsrelaterede kost-
udfordringer. 
  

 Eftermiddagsmåltid 
Skolen tilbyder frugt og knækbrød/grovboller el. lign. 

 
Fødselsdage: 
Hvis I ønsker at markere elevernes fødselsdage er i velkommen til at medbringe kage 
(uden glasur og slik/vingummier m.v.) eller frugt til at uddele i klassen. Ingen is og ingen 
slik.  
 
Forældre emnedage: 
På emnedage (de dage hvor lærerne holder pædagogiske dage og hvor eleverne 
undervises/tages med på ture af forældrene) følges skolens sundhedspolitik. Ingen is og 
slik. 
 
Fællesarrangementer, fælles børnefødselsdage m.v.  
I er meget velkommen til at holde arrangementer og fester på skolen. De afholdes udenfor 
skoletiden, og her bestemmer forældrene således selv hvad der skal serveres.  
I er velkommen til at benytte lærerkøkkenet i afdeling 1. Her er køleskab, opvaskemaskine 
og ovn. 
 
 
Søren Hedegaard 


