
 

Over en million til sundhed, skolemad og undervisning i bæredygtig 

udvikling 
Erfaringer med skolemad i tre lande skal udveksles, udvikles og udbredes. 

Med finansiering fra Erasmus+ på 1,2 mio. kr. er det muligt for et konsortium på tværs af 

Storbritannien, Tjekkiet og Danmark at realisere projektet: ‘European healthy pupils and skilled 

educators via integrated school food systems’ (EPESS), som skal styrke samarbejdet mellem 

organisationer, der arbejder for at fremme sundhed, læring og undervisning i bæredygtig udvikling 

gennem integreret tilgang til skolemad.  Med i projektet er organisationer og skoler i de tre lande. 

Projektet vil styrke udvekslingen af  viden, færdigheder og måder til at støtte og uddanne lærere, der 

arbejder med integration af skolemad i deres undervisning. Projektet omfatter 

udvekslingsprogrammer for lærere og andre medarbejdere, trænings-webinarer og udveksling af best 

practice via digitale medier. 

LOMA-projekt er danske deltageres indgang til projekt 

EPESS er et samarbejdsprojekt, der finder sted over 26 måneder og involverer 10 partnere fra de tre 

lande. I Danmark er det Nymarkskolen og Ørkildskolen i Svendborg Kommune, der er partnerskoler: 

- Deltagelse i EPESS er en god mulighed for lærerne fra vores LOMA-skoler til at dele erfaringer med 

internationale kolleger. Vi ser frem til at lære mere om hvordan skolerne i de andre to lande integrerer 

samarbejde med lokale producenter, sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i deres 

skolemadsordning, udtaler skoleleder Birgit Villebro fra Nymarkskolen.  

University College Lillebælt, Odense, deltager også i projektet, blandt andet som evalueringspartner.  

- Vi har gennem de sidste 5 år arbejdet med både udvikling og forskning indenfor en ny 

helhedsorienteret tilgang til skolemad, der integrerer læring, sundhed og bæredygtig udvikling med 

elevernes deltagelse som omdrejningspunkt. Det er blandt andet sket i LOMA-projektet, fortæller 

Dorte Ruge, adjunkt og ph.d. ved Center for Anvendt Skoleforskning.  

UCL bidrager med undervisning i anvendelse af digitale, pædagogiske værktøjer indenfor 

maddannelse med fokus på 21st Century Skills og FN’s udviklingsmål for bæredygtig udvikling. Og 

studerende fra læreruddannelsen får mulighed for at deltage i trænings- og formidlingsaktiviteterne 

som led i deres studie. 

  



 

Flere formidler resultaterne 

Projektet er forankret i Food for Life, Soil Association (UK), og en lang række andre interessenter 

bliver involveret i formidlingen af resultaterne til et bredere publikum. Det gælder fx Sundhedsfremme 

på Steno Diabetes Center, København, Fødevarestyrelsen, SHE-Network Center UC-Syd, CFU E-

Twinning og andre institutioner med interesse for sagen. 

Har du spørgsmål om EPESS-partnerskabet i Danmark, så kontakt venligst Dorte Ruge, doru@ucl.dk 

tlf. 28909056.  

Mere om EPESS-partnerne:  

Storbritannien 

Food for Life: UK-baseret NGO og leder af EPESS. Arbejder med skoler, tidlig indsats, hospitaler og 

plejecentre for at sikre, at alle har færdigheder og motivation til at lave mad, dyrke mad og deltage i 

en god madkultur. Forankret hos Soil Association. 

University of the West of England :  ’Alliance mellem Universiteter i UK’ med en fælles mission om at 

gøre en forskel for regionens byer og regioner. UWE vil lede evalueringen af EPESS i samarbejde 

med UCLillebælt. 

Washingborough Academy: Grundskole (275 elever) ligger lige uden for Lincoln, FFL-

ambassadørskole med en Gold FFL Award 

Newland St Johns CE-akademi: Grundskole (253 elever) en del af Sentamu Academy Learning Trust 

baseret på Hull, med Silver FFL Award. 

Tjekkiet 

Skutecne Zdrava Skola: NGO in the Czech Republic which manages an educational and information 

programme for schools, to raise awareness of the healthy food culture, local food and the relationship 

between consumed food and the state of the environment. 

 

ZS a MS ANGEL v Praze 12: Grundskole og børnehave i Prag med 961 elever i grundskolen og 112 i 

børnehaven. 

Materinka Brno: NGO og børns gruppe støtter forældrenes tilbagevenden til arbejde fra barselsorlov 

og udvidet førskoleuddannelse. 

Danmark 

Nymarkskolen: Grundskole med 732 elever fra 13-16 år i Svendborg, Fünen. Økologisk spisemærke i 

sølv, Måltidsmærke og Elite Smiley. 

Ørkildskolen: Grundskole med 700 elever i alderen 6-12 år, beliggende i byen Svendborg, Fünen. 

University College Lillebælt: Center for Anvendt Skoleforskning, Pædagogik og Samfund.  

mailto:doru@ucl.dk
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp
http://orkildskolen.skoleporten.dk/sp/p327244/foreside?pageId=019a0962-f9ae-4ed1-a58b-36f7ec38b3a5
http://ucl.dk/forskning-og-viden/videncentre/anvendt-forskning-i-paedagogik-og-samfund/

