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Interesseret i mad på skoler og institutioner ?  

 

Kom til fagligt seminar i Odense d. 10. marts. 

 

Tema:  

Hvordan arbejder vi med bæredygtighed og læring i forhold til 

madordninger i dagtilbud og skoler ?  
 

Formålet med seminaret er at dele viden om, hvordan vi på skoler og i institutioner arbejder 

pædagogisk didaktisk med bæredygtig udvikling, klima handling og FN’s verdensmål i 

forhold til madprojekter og madordninger. Seminaret henvender sig til lærere, pædagoger, 

ledere og køkkenfaglige medarbejdere, samt til lærer- pædagog- og køkkenfaglige 

studerende. 

 

 

Praktisk info:  

Tid: 10/3 10.00-15.00 

Sted: Seebladsgade 1, 5000 Odense C.  

Lokale: SEE-A4.02  

Deltagelse: Gratis 

 

Tilmelding senest den 5. marts til birgit.villebro@svendborg.dk  

Betaling for frokost og kaffe: 50kr  på mobilepay 40584960 (Jane  Sørensen),tekst: Loma  

 

 

10.00-10.15:  Velkommen, sang og præsentation af program. 

 

10.15-10.35:  Oplæg: Astrid Dahl, specialkonsulent, Københavns Kommunes børn- og unge  

Forvaltning, præsenterer Københavns Kommunes Nye  

“Mad og Måltids-strategi” med fokus på bæredygtig udvikling.  

                                             

10.35-10.45:   Spørgsmål og fælles drøftelse. 

 

10.45-11.00:   Pause 

 

11.00-11.30:  Oplæg: Strandgårdskolen, Ishøj Kommune. Elsebeth, udeskolelærer og Jane, 

 køkkenleder, fortæller om høst med 4. klasserne og sankning med  

  7. Årgang, samt arbejdet med ‘Sproghaven’ (det tværfaglige arbejde i dansk 

 og naturteknik). 
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11.30-12.00    Spørgsmål og fælles drøftelse 

 

12.00-12.45   FROKOST 

 

12.45-14.00:   ‘Markedspladsen’ åbner - vi deler os op i ‘stjernegrupper’  

                        for at lære af hinanden. 

 

Stand 1 ved Tved Skole, Svendborg Kommune. 

 Lærere Jørgen Hansen og Janne Svanberg, samt elever vil fortælle om deres  

“Den madkulturelle mulepose fra 0-9.årgang”  i relation til Svendborg 

Kommune´s LOMA-guide, forløb for 5.årgang om madspild, samt vise de 

dertil  udviklede materialer. Projektet er finansieret af 

Undervisningsministeriets 

                       ‘Pulje til fremme af maddannelse i skolen’ (2017-2019). 

 

  Stand 2  ved Nymarkskolen, Svendborg Kommune. 

  Lærere Annelene Nietzler og Martin Christensen, samt elever vil fortælle  

om “Den madkulturelle mulepose fra 0-9.årgang”  i relation til Svendborg  

Kommune´s LOMA-guide, forløb for 7. og 8.årgang om sundhed og  

bæredygtighed, samt vise de dertil  udviklede materialer. Projektet er 

 finansieret af Undervisningsministeriets 

                       ‘Pulje til fremme af maddannelse i skolen’ (2017-2019). 

 

  Stand 3 ved Filstedvejens Skole, Aalborg Kommune, 

                       Her repræsenteret ved Dorte Ruge (UCL).  

                       Præsentation af ‘Projekt Mad som ramme for helhedsorienteret tilgang  

                       i indskoling’. Herunder ‘LOMA spilportal’.  

                       Projektet er finansieret af Undervisningsministeriets 

                       ‘Pulje til fremme af maddannelse i skolen’ (2017-2019). 

 

  Stand 4 ved Rikke Vingaard Thrane  

Præsentation af det samlede projekt “Den madkulturelle mulepose fra 0-

9.årgang”. Projektet omfatter tre dele; 1) Udvikling af undervisningsmateriale i 

relation til Svendborg Kommune´s LOMA-guide, 2) Udvikling af læringsmiljøer 

og 3) Styrkelse af det fælles måltid. Projektet er finansieret af 

Undervisningsministeriet ‘Pulje til fremme af maddannelse i skolen’ (2017-

2019). 

 

  Stand 5 ved skoler fra Københavns Kommunes madskolekoncept.  

                        Vi præsenterer ’Manifest for madskolerne’, eksempel på  

  ’madskolecurriculum’, undervisningsmateriale mv.  

 

  Stand 6 Andre materialer.  
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14.00 -14.30:  Tværprofessionelt gruppearbejde ud fra oplæg:  

  Hvad inspirerede mig mest? 

  Hvad er næste skridt i vores pædagogiske praksis i forhold til 

                        FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling? 

 

14.30-15.00: Opsamling og afslutning.  

Sidste nyt til og fra Landsforeningen LOMA. 

  Kommende rådgivningstilbud fra Landsforeningen og UCL.  

  Information omkring indkøb af forklæder og t-shirts m.m. 

 

 

Vi tager forbehold for ændringer. 

 

 

 

HUSK: 

 

Tilmelding senest den 5. marts til birgit.villebro@svendborg.dk  

 

Betaling for frokost og kaffe: 50kr på mobilepay 40584960 (Jane  Sørensen),tekst: Loma  

 

UCL, Seebladsgade ligger i gå-afstand fra Odense banegård.  

 

Kommer du i bil skal du registrere din nummerplade i receptionen ved ankomst.  
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