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FORMÅL

Formålet er at fremme skolens arbejde med 
læring, sundhed, trivsel og bæredygtighed 
gennem mad og måltider. For at opnå dette 
integrerer en LOMA-skole på en helhedsori-
enteret måde følgende 4 principper i skolens 
dagligdag. Den enkelte skole beslutter selv 
den lokale udmøntning i konkrete aktiviteter.
 
       

NETVÆRK FOR LOMA-SKOLER
Netværket af LOMA-skoler blev grundlagt d. 16. Marts 2018 ved et fælles møde for de skoler, der deltog i projekt 
‘LOMA-lokal mad; læring og næring til skoleelever’ fra 2015-2017.

Formål med netværket er at fremme læring, sundhed, trivsel og bæredygtig udvikling via LOMA tilgang til skolemad. Det 
skal ske ved at fastholde LOMA på nuværende skoler og ved at udbrede til andre skoler i henhold til LOMA principperne.
LOMA principper er fra 1. Januar 2018 følgende: 

PRINCIP  1. 
DANNELSE, FÆLLESSKAB OG TRIVSEL

Som led i skolens arbejde med dannelse, 
fællesskab og trivsel tilstræber vi at voksne 1 
og elever dagligt spiser et fælles måltid sam-
men. Maden kan være produceret på skolen 
eller medbragt hjemmefra.           
Det fælles måltid tilrettelægges på en måde 
der styrker dialog og positive relationer – 
både elev-elev og elev-voksen.

 

PRINCIP 2. 
LÆRING & UNDERVISNING

LOMA-undervisning kan integrere fælles 
mål for alle skolens fag og obligatoriske 
emner. Der kan arbejdes såvel mono- som 
tværfagligt. Der arbejdes ud fra det brede 
positive sundhedsbegreb, jf. Fælles Mål 
for Sundheds-, og seksualundervisning og 
familiekundskab. LOMA kan kombineres 
med indsatsen for at fremme elevers fysiske 
bevægelse i skolen.
 
Det er et mål, at der sker en kobling mellem 
læring og madproduktion med fokus på 
elevernes udvikling af handlekompetence i 
relation til sundhed og mad 2.
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1 Lærer, pædagoger, køkkenledere og andre som rollemodeller 2 Viden, færdigheder, motivation, erfaringer med samarbejde, 
erfaringer med virkeligshedsnære udfordringer, kritisk tænk-
ning m.fl.



PRINCIP  3. 
SAMARBEJDE OMKRING LÆRING MED 
FORÆLDRE OG ANDRE PARTER 
I LOKALOMRÅDET

Skolen inddrager forældre i samarbejde 
omkring LOMA-aktiviteter. Skolen inddrager 
lokalsamfundet i LOMA-aktiviteter f. eks. i 
form af en årlig event 3.

 

PRINCIP 4. 
MADENS KVALITET OG FYSISKE 
RAMMER

Når der sker madproduktion på skolen, føl-
ges Fødevarestyrelsens anbefalinger og det 
tilstræbes at opfylde Måltidsmærkets krav. 
Det er et mål at Måltidsmærket kan opnås 
senest fra midten af det 2. skoleår med 
LOMA 4.
 

• Maden skal være sund, afspejle sæson og 
være tilberedt fra bunden.

• Der anvendes så vidt muligt lokalt produ-
cerede og mindst 30 % økologiske råvarer 
senest fra midten af det 2. skoleår med 
LOMA 5.

• Køkkenet skal indrettes med professionelt 
udstyr med henblik på at tiltrække og 
fastholde professionel arbejdskraft, samt 
give mulighed for at eleverne kan deltage 
i produktionen af det fælles måltid.

 
Revideret af LOMA projektets styregruppe, december 2017.

LOMA integreres i skolens årsplan. Der skal 
så vidt muligt gennemføres mindst et årligt 
ugeforløb i såvel indskoling, mellemtrin som 
udskoling.
 
LOMA-undervisning skal indeholde forløb:

• Hvor der produceres mad til et fælles mål-
tid og eleverne deltager i tilberedningen 
på en måde, hvor de opnår indflydelse og 
ejerskab.

• Hvor der samarbejdes med leverandører i 
form af ekskursion eller besøg af gæste-
lærere.

• Hvor Fælles mål i flere fag eller emner 
indgår.

 
Dette kan for eksempel suppleres med 
egenproduktion eller indsamling af frugt og 
grønt, Åben Skole aktiviteter etc. Se eksem-
pler i casebeskrivelser på www.lomaskole.dk
 

3 Et eksempel er høstfest eller forårsfest på skolen, som ele-
verne har arrangeret sammen med underviserne.

4 Krav om at kunne opnå Måltidsmærket  gælder først fra juli 
2018.

5 Krav om 30% økologi, jf. Fødevarestyrelsens Bronzemærke 
gælder først fra juli 2018
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Netværket af LOMA skoler mødes minimum 
1 gang årligt, for at dele viden og for at 
fortælle om den enkelte skoles LOMA aktivi-
teter.

På det årlige møde vil skolerne fejre sko-
lers opnåelse af LOMA milepæle, herunder 
Måltidsmærke, økologi-mærker og tildeling 
af LOMA bevis.

Vil I være med i Netværket af LOMA-skoler? 
Har det interesse for jer at høre mere om 
hvordan man bliver en LOMA-skole og 
deltager i Netværkets aktiviteter, så kontakt 
sekretariat for LOMA-skoler på University 
College Lillebælt på email til Dorte Ruge, 
doru@ucl.dk 

Netværk af LOMA-skoler er et samarbejde 
mellem UC Lillebælt og 9 skoler i fire 
kommuner:  
 
Filstedvejens Skole, Aalborg Kommune
Tornhøjskolen, Aalborg Kommune
Tjørring Skole, Herning Kommune
Nymarkskolen, Svendborg Kommune
Tved Skole,  Svendborg Kommune
Thurø Skole Svendborg Kommune
Ørkildskolen, Svendborg Kommune
Ishøjgaard, Ishøj Kommune
Strandgårdskolen, Ishøj Kommune
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