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De fem skoler, som Loma skal bredes ud til, har vidt forskellige fordele og udfordringer
Svendborg/Aalborg/Herning/Ishøj: Et er, at det virker på Nymarkskolen. Noget andet er om og
hvordan Loma-projektet bedst kommer til at fungere andre steder.
For selvom projektet har samme navn, er det forskellige opgaver, skolerne skal i gang med, når
Loma-projektet skal bredes ud til fem andre danske skoler.
- Loma på Nymarkskolen har været et kombineret udviklings- og forskningsprojekt. Som phd.studerende har jeg lavet et casestudie og lavet aktionsforskning sammen med lærerne. Resultaterne
er lovende, men vi har brug for at undersøge nærmere, hvad effekterne er på andre skoler, siger
Dorte Ruge, som er projektleder ved University College Lillebælt.
For udgangspunktet er ikke det samme.

Dialog med Nordea-fonden
Nordea-fonden støtter det nye projekt med 7,4 millioner kroner.
De nye skoler er Filstedvejens Skole i Aalborg Kommune, Tjørring Skole i Herning Kommune,
Strandgaardskolen i Ishøj Kommune og Stokkebækskolen og Tved Skole i Svendborg Kommune.
- Vi er glade for, at der er en geografisk spredning og forskelligt udgangspunkt. For eksempel er der
på Strandgaardskolen i Ishøj i forvejen en velfungerende skolemadsordning, hvor eleverne deltager
i tilberedningen som led i faget Madkundskab, siger Dorte Ruge.

Rammerne på plads
Et af kriterierne for, at skolerne er med i projektet er, at de har et produktionskøkken.
- De nye skoler har alle et køkken, hvor der kan laves mad til mange mennesker. Desuden er
kommunerne interesserede i at bakke op. LOMA tilgangen indebærer samarbejde på tværs af
forvaltninger, hvor man blandt andet arbejder på, at en del af råvarerne til maden skal komme fra
lokale fødevareproducenter, siger Dorte Ruge.

