
Kostpolitik for Stenum Børnehave.     
  
 
 
 
Målsætning og vision: 
  
Med en kostpolitik vil vi være med til at sikre børns trivsel, tryghed og gode kostvaner. 
  
Skabe glade børn, aktive børn, som trives. 
  
Sund mad er en meget vigtig forudsætning for, at vi sikre vores børn et godt helbred og 
forebyggelse af sygdomme.  
  
Gennem kosten kan vi sikre, at børnene trives både fysisk og psykisk. 
  
 
 
 
 
Sådan gør vi i Stenum Børnehave: 
 
  
Det er vigtigt, at børn får en god start på dagen. 
 
  
Fra kl. 6.30 til kl. 7.45 tilbyder vi:  
Havregryn og cornflakes, hertil serveres mælk. Desuden er der for det meste brød med smør og 
ost eller leverpostej. Hvis børnene ikke vil spise dette, er det vigtigt de når at spise hjemmefra.  
Det er ikke tilladt at tage eget morgenmad med.  
  
Ca. kl. 9.00  
Spises det frugt eller grønt, vi lægger vægt på at børnene får noget groft de skal tygge på, da det 
er med til at stimulere mundmotorikken. Børnene medbringer deres frugt eller gnavegrønt i 
frugtposer.  Det lægges i kurven i Løvehulen eller i kurven på Bjørnehulen. 
Børnene spiser deres medbragte frugt på stuerne. Børnene får vand. 
  
Kl. 11.15 frokost.  
Spises de medbragte madpakker. Vi appellerer til at madpakken er god, sund og varieret.  
Børnene drikker vand til maden. Madpakken må ikke indeholde slik, kiks og kager. 
  
Vi er inspireret af fødevarestyrelsens oplæg til madpakken: ”gi madpakken en hånd”. Her lægges 
der op til, at en god, sund og varieret madpakke bør indeholde noget fra alle 5 pkt.  
(fingre)  
< Grønt - gnavegrønt, salat eller pålæg.  
< Brød - helst rugbrød eller groft brød.  
< Pålæg - kød, æg eller ost. 
< Fisk – mindst en slags fiskepålæg. 
< Frugt – det friske og grønne. 
  
 
 



 
Kl. 14: 
Vi samles på stuen og spiser brød. Børnene medbringer på skift groft franskbrød, rugbrød, boller 
(ikke kryddere, knækbrød og kiks) til hele børnehaven. Vi serverer vand til brødet. Husk på, at det 
er brød til alle børn på løve og bjørnehulen. Børnetallet i børnehaven kan ses på månedsplanen. 
Vi beregner ca. 1 bolle til hvert barn. 
  
Slik og kager mv. må kun medbringes ved særlige lejligheder, såsom fødselsdage, vi opfordrer 
også til sunde ting og der medbringes til hele stuen. Børnehaven serverer saftevand til 
fødselsdage. Maden bliver serveret af fødselsdagsbarnet enten i stedet for frokost eller som 
dessert efter madpakken. 
  
Smør selv.  
Bjørnehulen og Løvehulens børn skiftes til at tilberede frokosten til smør selv. Frokosten anrettes 
som ta’ selv. Børnene anretter det mad som de har medbragt. VIGTIGT: Alle børn (fra stuens der 
står for smør selv) har mad med til denne dag - også selv om barnet holder fri. 
  
Daglig snak med børnene om sund mad. 
  
Børnene får flere gange dagligt mulighed for at drikke vand efter behov. Vi opfordrer til at barnet 
har en drikkedunk i børnehaven med tydeligt navn. 
  
Specielle hensyn: 
Vi tager hensyn til børn med specielle behov, såsom diabetes, allergi og anden lægeordineret 
diæt. Vi tager også hensyn til børn med anden madkultur, ex. ikke spise svinekød. 
  
Det anbefales med 3 hovedmåltider og 2-3 mellemmåltider. 
Undgå usunde mellemmåltider. 
Husk frisk luft og masser af motion. 
  
  
  
 

 

 



                                      


