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LOMA- henvender det sig særligt til drenge/ mænd på Tved 

Skole?  
 

• Lidt om Tved Skole og LOMA-projektet 

 

• 380 elever fra 0.-6. årgang  

• Fra 7. klasse skal eleverne gå på Nymarkskolen- der var den første skole med LOMA 

• Deltaget i LOMA-projektet i 2 år 

• Hvorfor blev vi LOMA-skole: 

• Overlevering af elever til Nymarkskolen 

• Et nyt Madkundskabslokale 

• Idrætsskole 

• Lokalsamfundet 

• Fødevaremarkedet 

• Ildsjæle.. 

 

 

 

 

 

 

 



LOMA- henvender det sig særligt til drenge/ mænd på Tved 

Skole?  
 

• LOMA-projektet er under stadig udvikling og omfatter pt. bl.a. flg.:: 

 

• 5 projekt dage pr. elev pr. år- i kombination med forskellige fag 

• Skolehaver 

• Skolens traditioner- motionsdag, jul, fastelavn, skolefest 

• Afviklingen af spisesituationen 

• SFO 

• Skolens Mad- og Måltidspolitik 

• Skolebod. 

 

 



LOMA- henvender det sig særligt til drenge/ mænd på Tved 

Skole?  
 

 Drengene og LOMA- historier 

 Alle lærere og pædagoger fortæller særligt om drengene i LOMA-projekter 

 De kan stå og bare se på bålet- og maden der bliver tilberedt 

 Vi lavede hold for hhv. drenge og piger- og så lavede vi mandemad med burger, og havde 
dækket bord til pigerne kom hjem 

 Du skulle have set Muhammed i køkkenet, han var på hold med nogle der aldrig havde 
vasket op. Hvad han kunne organisere i køkkenet…. han kunne virkelig noget 

 Når fiskehandleren har vist en masse forskellige fisk, og jeg kommer forbi v. frokost, så 
kommer de og er virkelig optaget af de forskellige slags fisk.. Og skal fortælle hvordan med 
saltvandsfisk….fisk bliver til fiskefrikadeller. 

 Når de henter redskaber, så kan de næsten kaste sig over knivene.. Opskrifterne. NU skal 
de i gang. Det her er rigtig undervisning. Autentisk. Pigerne er mere forsigtige… vasker op 

 De kan hente mig på gangen, når jeg skal se at der bliver kogt, stegt, frituresteg kål.. I 
KLASSERNE- det havde jeg nu lagt mærke til 

 

 

 

 



LOMA- henvender det sig særligt til drenge/ mænd på Tved 

Skole?  
 

 LOMA er under stadig udvikling- hvad er på vej: 

 I kombination med Idrætsskoleprojektet 

 Skolens trivselsindsats 

 progression fra 0.-6.- en læseplan 

 Måltidsmærket 

 Udekøkken ifm. skolehaven, nyindretning af haven og en overdækket bålplads 

 Nye personer tilknyttes LOMA_teamet: Skolens socialpædagog, Idrætsskolekoordinatoren og en 

nyansat lærer med en bachelor i sundhed. 

 LOMA sætter en retning for skolen:  Udmøntning af Mad- og Måltidspolitikken, traktement til 

skolefest, udbud i skolebod.. 

 Udvidelse af madkundskabslokalet med større ovn, industriopvaskemaskine.. Til produktion af større 

portioner 

 

 



LOMA- henvender det sig særligt til drenge/ mænd på Tved 

Skole?  
 

 LOMA tiltrækker arbejdskraft til Tved Skole 

 I skoleåret 16/17 har vi haft stillingsopslag inden for flg. kategorier: lærer, pædagog og 

viceskoleleder 

 I alle ansættelsessamtaler hæfter man sig ved at vi er LOMA-skole- det gør skolen attraktiv 

 Man synes det er et interessant og vigtigt projekt 

 Der er mange unge der flytter fra København og retur til Svendborg. De kan koble sig på 

projektet 

 LOMA tiltrækker også kvalificerede mandlige ansøgere 

 Det er godt for drengene at have mandlige lærere og pædagoger, så skolen ikke er en 

kvindearbejdsplads 

 Er det efterhånden mere almindeligt at det er mændene der laver mad derhjemme? 

 



LOMA- henvender det sig særligt til drenge/ mænd på Tved 

Skole?  
 

 Hvad kendetegner Tved Skole 

 Værdierne: Tryghed, Viden, Engagement og Demokrati- gælder for elever, forældre og 

ansatte 

 Gode til inklusion  

 På flere parameter ligger vi godt i den nationale trivselstest 

 Data viser at vi er gode til at løfte drengenes trivsel og læring 

 Vi har en LOMA- koordinator, en ansvarlig for skolehaverne, en socialpædagog.. Et 

engageret personale- og flere ser perspektiverne i LOMA 

  Vi prøver at passe på vores mandlige ansatte- så vi har specifikt prioriteret, at det er 2 

mænd der netop har været i England- for at søge inspiration ifht. LOMA- Foof for LIFE 

 

 







LOMA- henvender det sig særligt til drenge/ mænd på Tved 

Skole? – jeg har oplevet det, men har jo ikke entydig evidens.. 


