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                            LOMA- praksis fra 2013 

                 

 

• Daglig produktion og servering af et sundt frokostmåltid 

• Elevinddragelse – fra start til slut 

• LOMA – en fælles gave og opgave for alle på Nymarkskolen 

• Dagligt fælles frokostmåltid – lejlighed til dyrkelse og 
styrkelse af relationerne 
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                            LOMA- praksis fra 2013 

 

• 2 LOMA-uger/år på 7. og 8. årgang. Øget autencitet og 
motivation. 

• Sundhed og bæredygtighed er overordnede temaer  

• Samarbejde med lokale leverandører 
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Next Practice på Nymarkskolen: 

 

• Udvikling af opgavesæt til afgangsprøven  i matematik 

• Systematisering af evaluering og deling af LOMA-forløb 

• Inddragelse af producenter i fællesarrangement på skolen 

• Afprøvning af LOMA-frokost til 10.klassecenteret 

• Samarbejde med Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier 
om hygiejnekursus 
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• Samarbejdet på tværs af skolerne giver ny energi og 
nye ideer – gensidig inspiration 

• Etablering af kommunalt netværk for LOMA-
koordinatorer til understøttelse af deres 
opgaveløsning 

• Udarbejdelse af fælles LOMA-guide til 
rammesætning og inspiration for lærerteam 

• Oplæg til revision af principper, som integrerer vore 
fælles erfaringer 
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LOMA-ideen er bæredygtig i forskellige kontekster 

Udfordring og gevinst at udvikle på egen skole 

Balancen mellem værdier, mål og vilkår 

Dygtige og vedholdende skolefolk kan nå langt 

Sammen med det politiske niveau kan vi nå endnu længere 

Nordeaprojektet har muliggjort øget udvikling, erfaring og 
dokumentation 

Svendborg Kommune har beskrevet 2 modeller for LOMA og 
medtænker LOMA i faglokalerenovering 
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https://vimeo.com/244450571 
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