
SpireVium 
Friluftsbørnehave & -vuggestue 

Kost- og måltidspolitik 



I SpireVium har personale og bestyrelsen sammen formuleret institutionens 
kostpolitik. Vi ønsker at sætte positiv fokus på børnenes mad. Målet er at 
give børnene en sund og varieret kost. Sund mad er vigtig for det enkelte 
barns trivsel, udvikling og indlæring – og gode kostvaner skal grundlægges 
i barndommen.  
 

Samarbejde om madpakkens indhold  
Vi forventer, at forældrene giver deres børn en sund og nærende madpakke 
med hver dag. Madpakken skal fylde energidepoterne op med langsomme 
kalorier/kulhydrater, som skal virke hele dagen. Ingen børn kan leve sundt 
og godt af sukkerholdige produkter. Derfor opfordrer vi til, at der IKKE med-
bringes sukkerholdig ”dessert”, som f.eks. små yoghurter, mælkesnitter eller 
kager. Læg eventuelt hellere lidt lækker frugt, rå grøntsager eller nødder/
mandler, græskar/solsikkekerner o. lign. i madkassen. Børnene må IKKE få 
slik med i madkassen. 
 
SpireVium har lavet en kostpyramide til inspiration til forældrene, hvor det, 
der er nederst, er det, der skal være mest af i madpakken, og det, der er 
øverst, er det, der kun skal være ganske lidt af og ikke nødvendigvis hver 
dag. Den hænger på køleskabet. Foruden det hænger vi ind imellem lidt for-
skelligt materiale op på køleskabet også til inspiration. 
 
I vuggestuen skal både frugt og grønsager være ”bløde”, fx kogte gulerødder, 
da de ikke kan tygge hårde frugter og grønt, godt nok, og derfor kan der væ-
re fare for, at det lukker luftvejene. Af samme grund skal vindruer o. lign. 
skal skæres midt over på den lange led. 
 
 



Måltider  
Vi bruger måltidet til at lære gode vaner og social adfærd, f.eks. at hjælpe 
hinanden med at åbne madkassen, at sidde stille og roligt og snakke sam-
men. I Spiloppen og Bønnespiren har vi en bordformand, som henter mad-
pakkerne og deler dem ud. Vi starter hvert måltid med en bordsang, hvor 
der skal være ro, inden vi synger. Børnene skal også blive siddende til de 
fleste er færdige med at spise. Ingen børn får lov at sluge maden, så de kan 
komme hurtigt i gang med at lege. Måltidet bruges også til fx informationer 
om, hvad vi skal bagefter, læse bøger, fortælle historier, snakke om vejret 
(bordformanden er vejrvært) osv. 

 

 
 

I SpireVium serveres der morgenmad indtil kl. 7.30. Der tilbydes havregryn, 
cornflakes og havregrød. Kl. 9.00 spiser vi madpakker første gang. Vi starter 
måltidet med et stk. rugbrød eller grovbrød. Derefter vælger barnet selv.  
Det kan være en god ide at formiddagsmaden ligger øverst i madpakken 
eller er pakket ind for sig selv. Så er det let for børnene at få fat på det og 
madpakken ikke bliver rodet helt igennem. 
 
Kl. 11.30 spises der madpakker igen, og SpireVium serverer  mælk og vand 
til. I vuggestuen serveres babymælk til børn under 1 år. Vi tvinger ikke bar-
net til at spise op, men opfordrer det til at spise en påbegyndt mad færdig. 
Resten returneres, så forældrene kan se, hvad barnet har spist den pågæl-
dende dag.  
 
Kl. 14.30 serveres der groft brød samt frugt, grønt og vand. Brødet skiftes 
forældrene til at komme med. Det skal altid være groft, fx med grahamsmel 
i. Hvis barnet herefter er sultent, findes madpakken frem. 

 
 



Vær derfor OBS på at barnet har mad nok med i madpakken. Barnet har ofte 
en lang og aktiv dag, der kræver energi i form af mad. Dagen igennem er der 
altid mulighed for at slukke tørsten med vand. 
 
Af hensyn til miljøet opfordrer vi til, at man IKKE bruger staniol til madpak-
ken, men hellere mellemlægspapir. Det er også en god ide, at skære brødet i 
kvarte eller halve, da børnene ikke altid kan spise et helt rugbrød. Og giver 
man barnet æg med, skal det være pillet. 
 
I SpireVium serveres søde sager og saftevand kun til specielle lejligheder.  
 

Maddage  
Ca. hver anden uge laver vi mad over bål. Børnene er med til at forberede, 
og er ind imellem også med til at bestemme, hvad vi skal lave. Vi forsøger at 
gøre maden varieret og hvor børnene prøver at smage noget nyt. Børnene er 
også med til at lave det, i den udstrækning, det kan lade sig gøre. 
 

Fødselsdage 
Når barnet holder fødselsdag i SpireVium, må forældrene gerne komme med 
boller eller kage, samt frugt og grønt. Det slik der medbringes til fødselsda-
gen, er det, der ligger som pynt på kagen. Det betyder, at barnet ikke må 
medbringe slik, sodavand og lign., når vi fejrer den i institutionen.  
Hvis barnet fejrer fødselsdagen i hjemmet, opfordrer vi til, at der heller ikke 
her serveres slik ud over det, der er på fødselsdagskagen, og at man bruger 
saftevand i stedet for sodavand. 

SpireViums bordsang 
 
Melodi: ”Hujedamej sånt barn han var” fra Emil fra Lønneberg.  
 

”Vi sidder her ved bordet nu. 
En herlig børneflok. 
Og spiser mad i fred og ro. 
Vi håber der er nok. 
Værsgo’, madro.” 


