
Kostpolitik for Bogense Skole  

Overordnet mål med skolens kostpolitik: 

 Vi vil skabe rammerne for gode sunde spise og drikkevaner ved en god måde at opleve måltidet 

som et naturligt samlingspunkt.  

 Der skabes både i undervisningen og i pauserne tid og ro til spisning.  

 I samarbejde med forældrene, vil vi fremme elevernes sundhed, ved at arbejde målrettet med 

at vejlede elever om sunde kostvaner.  

Delmål:  

 Kantine:  

At skolen skaber rammerne for at eleverne sikres mulighed for at kunne købe sunde spise- og drikkevarer til 

den billigst mulige pris.  

En kantine, hvor eleverne oplever sund og varieret kost, som er spændende og tiltrækkende. Hvor 

produkterne lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på kostområdet. Dvs. intet salg af sodavand, slik 

og chips.  

http://altomkost.dk/deofficielleanbefalingertilensundlivsstil/kommuner-skoler-og-

institutioner/skoler/madpakker-i-skolen/  

 At skolens rammer inviterer til, at eleverne får spist deres mad, og at de oplever måltidet som 

noget selvfølgeligt og værdifuldt at samles om.  

 At skolen arbejder bevidst på en fælles forståelse af sund/usund mad blandt elever, lærere, 

forældre og samarbejdspartnere.  

 At skolens kostpolitik er levende og i fortsat udvikling, i samarbejde med skolebestyrelsen. 

Sådan gør vi på Bogense Skole: 

 Kost og ernæring indgår naturligt i undervisningen, med særligt fokus i Natur/Teknik, Idræt, 

Madkundskab og Biologi. 

 Eleverne sikres tid og ro til spisning i hyggelige og trygge rammer. 

 Eleverne har mulighed for at få deres madpakker opbevaret på køl. 

 Vi opfordrer til vand i drikkedunke, vi tilbyder opfyldning og opbevaring på køl. 

 Vi har mælkeordning på skolen via Arla- www.skolemaelk.dk  

 Vi har Break time automat fra Arla, som fyldes dagligt, med Arla produkter, samt produkter fra 

egen kantine. * 

 Vi deltager i Skolernes Motionsdag og Rynkebyløbet, derudover planlægges der idrætsdage fordelt 

over skoleåret på flere årgange. 

 Vi formidler gode ideer til en sund og varieret madpakke- http://sundemadpakker.dk/madpakker/, 

http://altomkost.dk/tips/til-maaltiderne/madpakker/ 

 I det daglige har vi på skolen forbud mod slik, chips og sodavand. Ved særlige lejligheder som 

fødselsdage, eksamener, fester, afslutninger mm. afviges der herfra. 

 Vi har forbud mod at indtage alkohol og energidrikke på skolen eller til skolens arrangementer med 

elever og i personalets arbejdstid. 

Sundhedsplejens anbefaling omkring brug af energidrik: 

http://altomkost.dk/deofficielleanbefalingertilensundlivsstil/kommuner-skoler-og-institutioner/skoler/madpakker-i-skolen/
http://altomkost.dk/deofficielleanbefalingertilensundlivsstil/kommuner-skoler-og-institutioner/skoler/madpakker-i-skolen/
http://www.skolemaelk.dk/
http://sundemadpakker.dk/madpakker/
http://altomkost.dk/tips/til-maaltiderne/madpakker/


https://www.nordfynskommune.dk/~/media/Hjemmeside/Topmenu/Borger/Familie-og-

boern/Sundhedspleje/Nyttige-links-og-pjecer/Energidrikke.pdf?la=da  

 Vi samarbejder med kommunens sundhedsplejersker- 

Kommunens Sundhedspleje:  

https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Familie-og-boern/Sundhedspleje 

Julemærkehjemmene: 

https://www.julemaerket.dk/704/julemaerkehjem 

*Dette er ikke gældende på Bogense Skole afd. Kongslund 
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