
05-10-2017 

PRESSEMEDDELELSE 

LOMA-skolerne har fået vokseværk 

Tved Skole og Ørkildskolen udnævnes til LOMA-skoler ved event den 5. oktober. 

LOMA betyder LOKAL MAD, og LOMA-skoler arbejder på at fremme elevernes udvikling af 

handlekompetence i relation til mad og sundhed samt at bidrage til bæredygtig udvikling i lokalområdet.  

Nymarkskolen blev i oktober 2013 den første LOMA-skole i Danmark. Nu udnævnes Tved Skole og 

Ørkildskolen ligeledes til LOMA-skoler.  

Både elever og lærere er mere end klar til at vise, hvad LOMA-undervisning er på deres skole. 

Dagen starter på Tved Skole, hvor skoleleder Birthe Christensen og formand for Udvalget for Børn og Unge, 

Mette Kristensen vil holde tale.  

 

Når LOMA-beviset er overrakt til skolen, vil elever og lærere vise køkken og køkkenhave frem og fortælle 

om deres LOMA aktiviteter.  

Herefter går turen videre til Ørkildskolen, hvor skoleleder Kaj Hørberg og Mette Kristensen, holder taler, og 

elever og lærere præsenterer deres arbejde.  

Efter overrækkelse af LOMA-bevis er der frokost på Nymarkskolen.  

Her vil skoleleder Birgit Villebro fortælle om skolens videre udvikling af LOMA. 

 

Efter frokosten præsenterer skolerne den nye LOMA-guide som er udviklet af LOMA-koordinatorerne på 

skolerne i Svendborg.  

Tved skole og Ørkildskolen har gennemført både LOMA-efteruddannelse og pilotforløb, og er nu nået til 

implementeringen.  

Endvidere er der med støtte fra Nordea-fonden anskaffet køkkenudstyr til produktion af skolemad til brug i 

LOMA-undervisningen. 

 

Alle tre skoler i Svendborg har sammen med tre skoler i Aalborg, Herning og Ishøj deltaget i projekt ”LOMA-

lokal mad; en innovativ og bæredygtig model for læring og næring til skoleelever”.  

Fra juli 2017 deltager også Thurø Skole i LOMA-projektet som pilotskole, og dermed er alle fødeskoler til 

Nymarkskolen med i projektet. 

 

- Med LOMA på Nymarkskolen og alle fødeskolerne får vi muligheden for at skabe en rød tråd i det 

dannelsesarbejde, som er en væsentlig del af LOMA.  

Det er med til at skabe en sund og bæredygtig madkultur helt fra de små klasser og til de forlader 

folkeskolen.  

Eleverne får en bevidsthed om økologi, sundhed og sunde vaner, som de vil bære med sig resten af livet,  

udtaler Mette Kristensen, formand for Udvalget for Børn og Unge.   
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FAKTA OM LOMA            

Projektet er støttet af Nordea-fonden med 7,4 mio. kr.  

UCL gennemfører følgeforskning i LOMA-projektet. De foreløbige resultater viser: 

- at eleverne udvikler handlekompetence indenfor mad og sundhed i form af viden, færdigheder, 

samarbejdsevne og kritisk tænkning 

- at eleverne opnår bedre trivsel i kraft af forbedrede relationer til kammerater og til lærere. 

Se Delrapport 1 under Publikationer på www.lomaskole.dk . 

Projektet evalueres af EVA, Danmarks Evalueringsinstitut. 

EVA’s evaluering og flere resultater fra følgeforskning præsenteres på den afsluttende konference for 

LOMA-projektet d. 27.november 

 

 


