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Generelt 

Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at implementere 

Silkeborg Kommunes sundhedspolitik med hensyn til kost. Af 

denne fremgår blandt andet, at: 

 

”Alle borgere i Silkeborg Kommune skal have gode muligheder 

for at spise sundt og være informeret om kostens betydning for 

sundhed og trivsel. Sund kost skal generelt tænkes ind som led i 

en samlet indsats for styrkelse af borgernes sundhedsmæssige 

tilstand. Det er vigtigt, at børn og unge lærer at spise sund og 

god kost. Derfor skal børn, unge og familiers kostvaner styrkes 

gennem dialog mellem børn, forældre og medarbejdere i 

kommunen” 
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Valg 

Den kommunale ordning med frokostmåltid vælges eller  

fravælges af forældrene i enhederne for 2 år ad gangen. 

Afstemning i lige år. 

 

Kostpersonale   

Børnehusene i Daginstitution Kjellerup/Levring har alle ansat 

faguddannet personale. De kostansvarlige afholder 

netværksmøder på institutionsniveau og kommunalt niveau, så 

viden og erfaring deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pædagogiske mål 

Vi vil skabe en hyggelig, rolig og rar atmosfære omkring 

måltidet, samt medvirke til at grundlægge gode og sunde 

spisevaner. Vi støtter op om en god bordskik, hvor børnene 

lærer at sende videre, spise med kniv/gaffel og øve sig i at 

smøre sin mad. 
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Fuldkostordning 

Daginstitution Kjellerup/Levring tilbyder udover frokost 

måltidet en fuldkostordning,  

 

…der indeholder:  

• morgenmad i tidsrummet fra åbningstid til 7.20 

• kl. 9-mad 

• frokost med 1-2 gange varm mad/lun ret  

og 3-4 gange kold mad om ugen.  

• kl. 14-mad. 

 

…der giver: 

• energi 

• de rigtige næringsstoffer og vitaminer 

• mætte børn 

• færre fedtstoffer, sukker og salt 

 

Såfremt det er relevant at spørge forældre om at være 

behjælpelige med madpakker, f.eks. til kommende skolebørn, 

vil forældrene blive spurgt. Derudover indeholder tilbuddet 

også madpakker til udegrupper eller til udflugter. 

 

For vuggestuebørn tilbydes desuden grød og mælk efter behov. 
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De officielle kostråd 

Der følges Fødevarestyrelsens anbefalinger for sund kost i 

vuggestuer og børnehaver.  
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Allergi 

Børn med f.eks. lægedokumenteret allergi eller sygdom vil  

Blive forsøgt håndteret i samarbejde med forældrene.  

 

Økologi 

Økologiske varer bruges i det omfang de økonomiske rammer 

tillader det. Der vil i de enkelte enheder være forskel på, hvilke 

økologiske produkter, der prioriteres. Regeringen har bestemt, 

at der fra 2020 skal anvendes 60 % økologiske varer i  

daginstitutionerne. Vi følger Silkeborg Kommunes mål om at 

forøge andelen af de økologiske fødevarer i kostordningen. For 

at nå dette mål har alle køkkenmedarbejdere kendskab til /eller 

deltaget i på kompetenceudvikling med fokus på økologi. I 

Daginstitutionen Kjellerup/Levring er der (maj 2018) 3 

sølvspisemærker og 1 guldspisemærke. 

 

Fødselsdage 

Børnene deltager i mange fødselsdage om året, og vi vil derfor 

gerne, at forældrene støtter op omkring institutionens generelle 

kostpolitik i forbindelse med afholdelse af fødselsdage. Hvis 

fødselsdagen afholdes ind over et af de normale måltider, bør 

der tages hensyn til, at måltidet er mættende og kan erstatte 

måltidet i børnehuset 
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Forældrene og personale laver aftaler om, hvordan man ønsker 

at fejre barnets fødselsdag, og hvad man ønsker at servere. 

Hvis der som en del af fødselsdagsarrangementet også serveres 

noget sødt, uanset om det er hjemme eller i børnehuset, skal det 

spises under selve fødselsdagen. Vi vil ikke have slik eller 

lignende med hjem eller liggende i garderoberne i børnehusene  

 

På morgenbordet tilbyder vi f.eks.: 

• Havregryn og -grød, tykmælk med fibersund eller mysli 

og mælk 

• rugbrød med ost eller banan 

• Årstidens frugt. 

• Rosiner eller anden tørret frugt 

 

Til kl. 9-mad tilbyder vi f.eks.: 

• Rugbrød m/ost eller pålæg 

• Grovbolle/mysliboller m/pålæg, ost 

• Gnave-grønt, eks gulerødder, agurker, peber, små 

Blomkålsbuketter, broccoli  

• Frugt 
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Til kl. 14-mad tilbyder vi f.eks.: 

• Hjemmebagt grovbrød eller rugbrød, knækbrød 

• Koldskål med frugt 

• Frugtgrød, smoothies   

• Frugt og grøntsager  

 

Frokostmåltidet kan f.eks. bestå af: 

Rugbrød med: 

• Makrel, torskerogn, fiskefrikadeller, laksepate 

• Banan, rosiner, æbler 

• Frikadeller, kylling, hamburgerryg, flæskesteg, 

roastbeef, leverpostej, evt. rest fra varm mad 

• Æg 

• Gnavegrønt, små tomater, salat, syltede rødbeder 

 

Varme/lune retter:  

• Lasagne 

• Pasta/kartoffelmos med kødsovs 

• Boller i karry med ris 

• Kylling, frikadeller  

• Risengrød 



 9 

• Grøntsags supper med flutes 

• Tilbehøret er grøntsager i form af salater, kogte eller 

ovnstegte grøntsager/kartofler eller brød. 

 

Drikkevarer: 

Der serveres vand og mælk i alle huse, to gange daglig tilbydes 

mælk, ellers står tilbuddet på vand.  

 

 
 

 

Vil du vide mere? 

 

www.altomkost.dk 

www.spisesiden.dk 

www.madogsundhed.dk 

http://www.altomkost.dk/
http://www.spisesiden.dk/
http://www.madogsundhed.dk/

