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Vi betragter det at spise sammen som en del af den understøttende undervisning. Det skal 
styrke oplevelsen af at være en del af et større fællesskab; børnenes fællesskab som en 

sammenhængende, inkluderende skole - store som små.  
 

Forældre kan vælge den traditionelle model med en madpakke hjemmefra, men tre gange 
om ugen kan man vælge at tilmelde sit barn til vores frivillige, forældrebetalte madordning.  

 
Maden tilberedes af kokken på Galtrup Musik - og Idrætsefterskole. Efterskolen er vores 

genbo, og maden leveres og håndteres af uddannet, professionelt personale. 
 

Vi vægter, at det er sund, varieret mad - af den solide slags, som børn foretrækker. Der 
er tale om varm mad fra den danske madtradition, små lune retter eller nem mættende 

”-ta-med-frokost”. 

PRAKTISK INFORMATION 

• Levering: mandag, onsdag og fredag
• Menu: offentliggøres via intra 14 dage frem

• Spisning: serveres i to hold med ca. 20 minutter til spisning - mere tid gives ved 
særlige behov

• Hvornår: midt på dagen i en lektion som en del af den understøttende undervisning
• Hvem: alle tilmeldte får maden udleveret af uddannet personale. Foretrækker man madpak-

ken, er det helt naturligt, at man spiser den sammen med de andre
• Tilsyn: det pædagogiske personale understøtter en positiv oplevelse af det inkluderende 

fællesskab omkring frokostsituationen 

PRIS OG BETALING  

• Pris: et månedligt gennemsnit af omkostningen for det samlede antal leveringer på et 
skoleår

• Betaling: kr. 220,00 månedligt bagud
• Tilmelding: skriftligt - enten via intra eller via blanket udleveret af skolens kontor
• Afmelding: skriftlig afmelding modtaget efter den 15. sker med udgangen af den 

følgende måned
• Refusion: der ydes ikke refusion ved elevfravær, klassefravær, sygdom o. l. (ture ud 

af huset, klasseture, ekskurtioner o.l.) 
 

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 

• Hvor mange er egentlig tilmeldt? 
- 80 - 90 % af vores elever er tilmeldt den frivillige madordning

• Hvordan sammensættes retterne? 
- ud af Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger til institutionskost”. Se mere på:  

www.sst.dk og fra vores erfaring med mad til eleverne ud fra devisen: ”Spiser de 
op?”

• Inddrages eleverne i menuen? 
- de må meget gerne sende ønsker over til kokken, som efterfølgende vurderer og 

altid vil erstatte ud fra anbefalingerne - fx grovpasta og fuldkorn frem for den lysere 
model, ”grønt” tilbehør o.l. 

• Hvordan vælges menuen? 
- prisen ses gennemsnitligt. Nogle gange afprøves eksempelvis den dyrere menu med 

laks - også for at udfordre elevernes smagsløg. Andre gange vælges den sikre. fx 
lasagne. Altid et hit hos eleverne

• Hvorfor må eleverne ikke selv tage fra buffeten? 
- af hygiejnemæssige årsager hælder personalet op for eleverne. Af hensyn til de 

officiele kostråd vælger vi at servere grøntsager og salat for alle. Børnene tilskyndes 
til at smage, men vi bestemmer ikke, om de vælger at spise det

• Hvordan afmåles portionerne?  
- efter anbefalingerne som et gennemsnit for aldersgruppen

• Hvor meget må eleverne få? 
- ved hele stykker er der afmålt portionsvis efter gennemsnittet for aldersgruppen, 
ved fx koteletter, frikadeller, bøf, kyllingestykker o.l. må man altid få mere tilbehør, 
kartofter, sovs, pasta, ris, grøntsager osv. og ved lasagne, kødsovs, suppe o.l. er der 

altid mad nok til, at børnene kan gå mætte fra frokosten
• Hvorfor får de ikke maden med på tur på madordningsdage? 

- det er fravalgt grundet administration og ressourcen til håndteringen. Vores mål er at holde 
omkostningen og der med forældrebetalingen til madordningen så langt nede som muligt. 

Rester fryses ned efter anbefalingerne
• Hvad sker der med maden på dage, hvor elever / klasser ikke kan deltage i frokosten 

på skolen?  
- 2 - 4 gange årligt inviterer skolen alle elever til at spise med- altid en torsdag. Vi 

serverer rester fra fryseren med rugbrød som tilbehør. Børnene kalder det ”fryser-
fest”

• Hvornår evaluerer vi madordningen? 
- madordningen drøftes løbende af personalet, som samarbejder om det inkluderende 

og understøttende i fælles spisning i skoletiden. Forældresynsvinklen varetages via 
evalueringer i skolebestyrelsen én gang årligt. Kokken fra Galtrup bliver inviteret ind i 

evalueringen i skolebestyrelsen 
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”Rigtig god mad! I laver de fleste af mine 
yndlingsretter”,- Karen 1 kl. 

 
”Madordningen er rigtig god! Det er så 
dejligt ikke at skal have rugbrød hele 

tiden”,- Thomas 2 kl. ”I laver de fleste af mine yndlingsretter,- 
pasta og kødsovs, som vi gik i går, var 

rigtig godt!”,- Casper 3b.

”Madordningen er rigtig god! Dejligt, 
at det ikke er samme mad hele tiden!”,- 

Maggie 2 kl.


