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Kostpolitik for BUCVF 

- hvordan vi forstår sund kost, forvalter kosten og arbejder pædagogisk med 

holdninger til kost 

Baggrundsviden  
Vi ved, at sund og varieret kost, giver den bedste trivsel og understøtter et godt læringsmiljø. 

Vi ved at mange bliver fejlernærede i vores samfund, pga. dårlige vaner og uvidenhed om sund kost og fødevarernes 

sammensætning. 

Vi ved at de børn og unge, der kommer på BUCVF, alle er sårbare og i risiko for at havne i gruppen af mennesker, der 

bliver fejlernæret. 

Vi ved, at der er forskellige meninger om hvad sund kost er, derfor bliver vi nødt til at have en defineret Kostpolitik 

på BUCVF, som vi alle kan handle ud fra. 

Formål: 
 At sikre at de børn og unge, som bor og kommer på BUCVF, får sund og varieret kost, mens de er her og 

dermed de bedste trivsels- og indlæringsforudsætninger. 

 At give de børn og unge, som bor og kommer på BUCVF, sunde, varierede og varige kostvaner. 

Metode: 
 Der skal være fælles retningslinjer for, hvad vi forstår ved sund og varieret mad her på BUCVF. 

 Alle medarbejdere forventes at være loyale over for Kostpolitikken. 

 Alle medarbejdere skal vedkende sig, de er rollemodeller for børnene og de unge. Derfor skal de agere som 

om indholdet i kostpolitikken, er deres egen.  

 Alle medarbejdere skal kunne gå ind i drøftelser om sund og varieret kosts betydning for sundhed og trivsel. 

Og ikke begrunde en bestemt kost med noget udefra bestemt, da vi dermed signalere en afstand og ikke 

arbejder ud fra relationens betydning for læring. 

 Ordet Kostpolitik, bruges kun i professionelle sammenhænge og ikke sammen med børnene eller de unge. 

 Børnene og de unge skal, i det omfang det er muligt i fht. alder og kompetencer, inddrages i madlavning. 

 Maden skal se indbydende ud og anrettes ordentligt efter omstændighederne. 
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Organisering på hverdage: 
 
Morgenmad:  
Døgnbørn spiser morgenmad på afdelingerne 
Dagbørn tilbydes mad i spisesalen fra kl.8.30-8.50 
 
Frokost: 

 Spises for alle børn i spisesalen og består af buffet. Børnene går op og tager efter tur, når deres bord får at 

vide, det er deres tur nu. 

 Varm mad til frokost mandage og onsdage. Afdelingerne skal spise brød og pålæg til aftensmad de dage. 

 Første onsdag i hver måned laves varm mad fra et andet land. Køkkenet vil meget gerne ha’ opskrifter. 

 Alle skal blive ved bordet til klokken kvart over. Vigtigt for at måltidet kan forblive roligt, så der er tid til at 

spise for alle børn og unge. 

 Hvis et barn af en eller anden grund, skal gå før, skal læreren, der spiser ved barnets bord, have besked 

inden måltidet.  

Aftensmad:  

Køkkenlederen udarbejder en madplan. Madplanen og sammensætningen af maden er lavet ud fra faglig viden om 

ernæringsrigtig mad, derfor skal den følges. Uanset at den medarbejder der er på arbejdet hellere vil have noget 

andet. 

Rengøringspersonalet / nattevagterne henter mad i centralkøkkenet til afdelingerne. Alternativt skal 

dagmedarbejderen hente mad i køkkenet. 

Medarbejderne på døgnafdelingerne laver selv mad – og meget gerne sammen med børnene. 

Organisering i weekender, helligdage og ferier: 
Der kan hentes mad i køkkenet til det i madplanen planlagte. 

HUSK – at skrive hvad i tager fra fryseren på bog/papir der ligger ved fryser. 

Andet 
 

Derudover: 

 Mellemmåltid i skolen begrænses. 

 Remoulade, mayonaise, rødbeder, asier mv. sættes på kostplanen – og må kun bruges når det står der. 

Fakta oplysninger om valg af råvarer: 
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 Alm. hvedemel – omdannes hurtigt til sukkerstof, der går lige i blodet. 

 Hvidt mel – hel hvedekerner der er malet til pulver, med mange forskellige næringsstoffer. 

 Hvorfor ikke mere mælk – det mætter og mindsker dermed sulten (indtag af næringsstoffer) 

 

Opfordringer til medarbejderne: 

 Tag ikke mere med fra depotet end I skal bruge 

 Børn/unge må aldrig hente ting i depotet selv – og skal som udgangspunkt ikke med i depotet. 

 Køkkenpersonalet skal rydde op eller gøre rent efter afdelingerne. 

 Krydderier skal hældes op i små portioner (der står plasticbøtter på hylden) og tages med på afdelingernes 

køkken. 

 Orienter køkkenet om hvor mange børn/voksne der er i weekender og ferier senest 2 dage inden. 

Opfølgning: 
Hvert halve år indkalder Lone kostudvalget til evaluering og justering af kostpolitikken. Kostudvalget består af en 

repræsentant fra hver afdeling og skolen, samt Marianne og Lone 

Ovennævnte materiale blev præsenteret for samtlige medarbejdere på BUCVF november 2011. 
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