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SØBJERGGÅRD
Et univers hvor sundhed 
skal være sjovt

DRIKKELSE GENERELT:
Til dagligt serverer børnehaven vand og mælk. 
Ved særlige lejligheder kan børnehaven vælge at 
servere et glas saft eller kakao. Børnene skal ikke 
medbringe drikkelse i børnehaven, undtagen når 
der skal medbringes drikkedunk i forbindelser 
med ture. Drikkedunkene må kun indeholde vand.

BØRNEFØDSLESDAG:
Barnet kan vælge at holde fødselsdag i børne
haven eller invitere stuen hjem. Tal altid først 
med personalet på dit barns stue omkring dag, 
mad  (vi kan have børn med allergier) og tidspunk
tet. Således at det bliver en rigtig god oplevelse 
for dit barn.

Børn holder af sjove og enkle retter. Det kan være 
en sund burger, pålægs eller frugt kagemand/
kone. Frugt og grøntsager kan sagtens anrettes 
festligt. Se evt. mere på frugtfest.dk

Slik skal holdes på et absolut minimum og vi tager 
ikke noget med tilbage til børnehaven 
(her tænker vi på slikposer), da vi bestræber os på 
at holde sukkerindholdet til begrænsede mængder.
 
UDDELING VED FERIE ELLER 
ANDRE LEJLIGHEDER:
Hvis jeres barn ønsker at medbringe noget, skal det 
være frugt.

Afslutningsvis har vi en tradition for, at vi holder 
fælles afslutningsfest med musik og dans og hvad 
der ellers hører sig til. Da børnene stopper på 
forskellige tidspunkter, afholder vi festen inden de 
første børn forlader børnehaven. Vi henstiller til, at 
det stadigvæk er sundt, såsom frugt og boller.
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Vi vil fra børnehavens side tage initiativ til, at 
børnenes sundhed gøres til et emne, vi diskuterer 
og forholder os bevidst til. På Søbjerggård skal det 
være sjovt at være sund :)

Når mange børn spiser sammen, lærer de af hi
nanden – både de gode og dårlige vaner. Derfor er 
det vigtigt, at vi finder fornuftige aftaler, som vi 
alle forsøger at overholde.

Børnenes sundhed er efter vores opfattelse et 
fælles anliggende mellem forældre og personale.

MÅL:
Vores mål er, at børnenes mad i børnehaven er sund 
og varieret, da det er fundamentet for god trivsel 
og gode udviklingsbetingelser. En vigtig faktor er 
frisk luft og motion, som er med til at fremme børns 
sundhed.

MORGENMAD:
Dit barn bliver tilbudt morgenmad, hvis han eller 
hun kommer inden kl. 7.15. Søbjerggård Børnehus 
tilbyder havregryn eller havregrød, cornflakes 
og letmælk. Ønsker dit barn ikke at spise det vi 
tilbyder, kan I altid lægge en ekstra rugbrødsmad 
i madkassen. Hvis I som forældre ønsker at jeres 
barn skal have et andet morgenmadstilbud, sørger i 
for at spise hjemmefra, inden i afleverer jeres barn.

FORMIDDAGSMAD:
Hvis dit barn har behov for et lille mellemmåltid 
i løbet af formiddagen, er det en god ide at med
bringe en ekstra mad i madkassen. Der vil altid 
være mulighed for at spise i løbet af formiddagen.

FROKOST:
Madpakken bør indeholde en variation af rugbrød 
med forskelligt pålæg samt godt tilbehør som fx 
tomater, rød peber, agurk, mandler, nødder, oliven, 
baby majs.

Der må ikke medbringes kage, slik og andre søde 
sager; så som Danone yoghurt, mælkesnitter og 
kiks.

Hvis dit barn skal have en sød godbid til frokost, 
anbefaler vi et stykke rugbrød med pålægs
chokolade.

En lille hilsen kunne også være 
en sød tegning på servietter eller 

øjne på et æg.

DRIKKELSE:
Til dagligt drikker vi vand, også når vi har drikke
dunke med på tur.

Turmadpakken betyder mad, der er let at spise 
ude i naturen og som ikke bliver ”blød og våd” ef
ter en lang formiddag i tur rygsækken. Vi fraråder 
makrel med mayonnaise i den sammenhæng.

FRUGT: 
Dit barn medbringer selv frugt, som spises om 
eftermiddagen ved samling.

EFTERMIDDAG:
Om eftermiddagen laver vi fælles frugtfad ud af 
det frugt, børnene har med. Hvis barnet skal være 
i børnehaven til sent på eftermiddagen, anbefaler 
vi en ekstra mad i madkassen eller en grovbolle.

GI’ MADPAKKEN EN HÅND
Med fem nemme huskeregler kan du sikre dig, at 
dit barn får en sund madpakke med. 

n Grønt – gnavegrønt eller pålæg, agurk, avoca
do, bønner, gulerod, kogte kartofler, minimajs, 
peberfrugt, radiser, tomat, ærter i bælg. 

n Brød – helst rugbrød eller fuldkornsbrød, 
pitabrød, sandwichbrød. 

n Pålæg – kød, ost eller æg. Frikadelle, kalkun
bryst, kyllingebryst eller lår, leverpostej, 
skinke 

n Fisk – fiskepålæg fiskefrikadelle,  
makrel i tomat, rejer, torskerogn. 

n Frugt – både friske og  
tørret eller nødder. 

Kilde: altomkost.dk


