
Madordning i Krabbely 
 

Sammensætning  

I Krabbely bliver der serveret økologisk og biodynamisk mad. Det er på alle hverdage i vuggestuen 
og 4 dage om ugen i børnehaven for de børn, der er tilmeldt madordningen. 
Hver torsdag bliver der serveret grød. Grøden er varieret og sæson-præget. Om sommeren kommer 
der for eksempel bær i, og om vinteren er det indimellem risengrød, der bliver serveret.  
Brødet bliver leveret fra Ideon bageri. I vuggestuen får de yngste bondebrød.  
Desuden tilbydes årstidens frugt og grønt til eftermiddagsmaden. 

I Naturbørnehaven Krabbely har man en vision om, at måltidet skal være en del af de daglige 
pædagogiske aktiviteter og et ønske om at skabe en hyggelig stund omkring måltidet. 
 
Mål 
Det styrker fællesskabet at vi samles og er sammen om måltidet.  

- Give barnet mulighed for at udforske og være nysgerrig på den mad, der bliver serveret 

- I forbindelse med måltidet bliver der i børnehaven øvet turtagning. Dette vises ved at hvert 
enkelt barn skal vente til pædagogen kalder dem op. De øver kategorier i form af farver, 
alder, beklædning, køn eller hvem, der kan sidde stille. 

- Før hvert måltid siger vi et vers. Ved at citere verset hver dag styrker vi barnets 
koncentration og hukommelse.  

- Samtalen omkring bordet er med til at styrke den generelle trivsel  

- At styrke madglæde og madmod blandt børnene 

- At børnene bliver mere selvhjulpen ved at børnene hjælper med at dække bord. 

- At børnene interesserer sig for maden, taler om maden og er nysgerrige på ingredienser og 
sanseoplevelser 

- At øve finmotorikken især ved vuggestuen. De små får selv lov til at sidde med en ske under 
opsyn fra de voksne.  

 

 
Tiltag 

 

- Alle børn placerer sig bagved deres stole.  

- Der forsøges skabt en positiv og glad stemning. 

- En af de voksne tænder et lys imens vi alle citerer et vers, hvorefter alle sætter sig ned.  

- Børnene holder hinanden i hænderne og synger mad-sangen.  



- Hvert barn går skiftevis op til buffeten, hvor børnene vælger, hvad de ønsker at få på brødet. 
Den voksne vælger rækkefølgen.  

- Når alle har spist afsluttes der med en sang 

- Der er en fælles kultur omkring måltidet i hele huset 

 
 
Tegn 

- Børnene har mod på at smage nye ting når de sidder sammen med de andre. 

- Man ser børn på tværs af bordet snakker sammen og trives. 

- børnene er opmærksomme på fagterne til verset og de kan synge med. 

- Børnene står pænt og venter på, det er deres tur. 

- De små begynder at kunne mestre en ske. 

 

Evaluering 

- Vi vil indimellem benytte foto.  

- Vi vil ligge foto ind på vores hjemmeside. 

- Vi vil evaluere hvert barn på stuemøde – om barnet er med i aktiviteten før og efter maden, kan 
barnet vælge mad, spiser barnet, og hvordan spiser barnet, hvordan sidder barnet på stolen ved 
bordet, kan barnet vente på tur, er barnet opmærksom på fællesskabet og med i snakken ved bordet. 

- Vi vil evaluere på næste personalemøde hvor vi vil se på, om de enkelte mål er opnået, og hvad der 
eventuelt skal ændres.  

- Vi evaluerer på personalemøder, hvordan madordningen fungerer. 


