
Forløb for opkvalificering af personale ved SdU  

Baggrund. 

 Igennem mange år har børn i klubberne under SdU fået et måltid mad på institutionerne. Det øgede fokus i 
samfundet generelt på kost og sundhed, samt forældrenes forskellig rettede krav til maden,  har skabt et 
behov for, at institutionerne udvikler en kostpolitik, som ramme for institutionernes tilbud om mad og 
måltider. Det er væsentligt, at klubbernes kostpolitik og tilbud forankres i den enkelte klubs hverdag, derfor 
inddrages de forskellige personalegrupper i projektet – både sammen og hver for sig.  

Formål: 

1. At sætte fokus på kost og sundhed 
2. At se mad og måltider som en del af det pædagogiske tilbud 
3. At arbejde med udvikling af kvalitet i forhold til måltidet i det tværprofessionelle samarbejde 

Rammer: 

Forløbet skal resultere i en formulering og implementering af en kostpolitik for de involverede klubber 

Ledelsen af klubberne har ansvaret for processen i klubberne, så der sikres ejerskab og tages hensyn til 
klubbernes forskelligheder 

Modulerne tilrettelæggelse: 3 timers moduler ligger formiddag. Alle medarbejdere deltager i Modul 1 og 2. 
Modulerne afvikles i Flensborg, på dansk. 

Overordnet forløb: 
Hvornår Hvor  Hvad Uddybende Hvem 
Oktober 2016 Institutioner 

omkring 
Flensborg  

Indledende besøg  Vigtigt at opleve 
eksempler på 
klubbernes 
organisering af 
hverdagen, for at 
sikre forløbets 
relevans  

Undervisere ved UC 
SYD (Lisbeth Kabell 
Nissen og Eva 
Dollerup 
Mortensen. 
Marianne Marker er 
tovholder 

16. november 2016 
 
9.30 – 14.00 

UC SYD, 
Haderslev 
 
9.30-10.00 
Kaffe og 
velkomst 
 
10.00 – 14.00 
workshop 
 
 
 

Workshop for alle 
institutionsledere: 
Udvikling af 
overordnet 
kostpolitik 

Præsentation af 
forløbet, roller 
Forventningsafklaring 
 
Begrebsafklare 
sundhedssyn ifht 
kostpolitik og 
madplaner 
 
Hvad er en 
kostpolitik? 
 
Procesledelse – hvad 
er jeres opgave. 
Hvordan takles 

Alle 
institutionsledere og 
undervisere UC SYD 



modstand og skaber 
ejerskab 
 
Igangsætte arbejdet 
med kostpolitik. 
Præsentation af 
proceshjul. 

November 2016 –
marts 2017 

På den 
enkelte 
institution 

Begyndende 
udvikling af 
kostpolitik på den 
enkelte institution 

 Institutionslederne 
og medarbejderne 
med sparring fra UC 
SYD efter behov 

Januar – februar 
2017 

 Mulighed for 
ledersparring  i 
Flensborg 

  

Fra april 2017 Flensborghus Modul 1 (dubleres 
3-4 gange) 

 EDMO - MSMA 

Fra maj 2017 Flensborghus Modul 2 (dubleres 
3-4 gange) 

 EDMO - POHA 

Juni- september 
2017 

Flensborghus Udvikling af 
kostpolitik på den 
enkelte institution 
fortsat 

 Institutionslederne 
og medarbejderne 
med sparring fra UC 
SYD 

September- 
oktober 2017 

Flensborghus Modul  3, 4 og 5 
(dubleres efter 
behov) 

 20-30 Medarbejdere 
fra institutionerne 
og underviser fra UC 
SYD 

November 2017 
Skubbet tul april 
2018 

UC SYD 
4 timer 

Afsluttende ifht. 
udvikling og 
implementering af 
kostpolitik 

 Alle 
institutionsledere og 
2 undervisere UC 
SYD 

 

Overordnet indhold af modulerne: 
Modul 1: Ernæring, sundhed, anbefalinger til børn, allergi…..  

Modul 2: Måltidet som dannelsesprojekt. Hvad og hvordan spises og  hvad betyder det?  

Modul 3: Madkultur og samarbejde. Hvad er målet med måltidet? Hvilke roller har personalet? 
Rollemodeller og smagsudvikling. Forældresamarbejde. 

Modul 4: Sensorik og måltider til børn og unge 

Modul 5: Fra kostpolitik til madplaner (fx  opskrifter/madplaner, kostberegning) 

 
Justeringer kan ske efter de indledende besøg  

 

 

 


