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Kostpolitik i Børnehaven Benediktevej 

 

Børnehaven er en del af Slagelse kommunes overordnede kostpolitik og 

derfor er vi forpligtet til, i et tværfagligt samarbejde, at være med til at der 

udvikles nye forebyggende tiltag og indsatser i forhold til børnene. 

 

Formålet i Slagelse kommunes kostpolitik er: 

 

 At fremme sunde kostvaner, herunder skabe forudsætninger for so-

cial og individuel trivsel 

 At skabe en fælles ramme på kostområdet for alle børn og unge i 

kommunen 

 At kostpolitikken indgår i de enkelte institutioner og skolers daglig-

dag 

 At medvirke til kontinuitet ved skift fra den ene institution til den 

næste 

 

Børnehaven har børn i alderen 0-6, som er særligt udfordret på deres ud-

vikling og der kan derfor være særlige hensyn at tage i forhold til kost og 

motion. 

Motorik og gymnastik er en del hverdagen for at udvikle børnenes motoriske 

kompetencer. Børnene er ude og lege hver dag og legepladsen er indrettet 

så den udfordrer børnenes motorik.  

Børnene har madpakker og frugt med hver dag. Forældrene opfordres til at 

give børnene ernæringsrigtig og varieret kost med i madpakkerne. 

Børnehavens personale har til opgave at vejlede og rådgive forældrene i 

kost i det omfang der er behov for det til det enkelte barn. 

Er der problemfelter af større karakter henvises til læge, diætist eller anden 

med relevant uddannelse. 

 

Forældrene opfordres til at følge de retningslinjer som Sundhedsstyrelsen 

og Fødevarestyrelsen anbefaler. Disse kan opfyldes ved at følge de kostråd 

som lyder: 

 

 Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv 

 Spis frugt og mange grønsager 

 Spis mere fisk 

 Spis mere fuldkorn 

 Vælg magert kød og kødpålæg 

 Vælg magre mejeriprodukter 

 Spis mindre mættet fedt 

 Spis mad med mindre salt 

 Spis mindre sukker 
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Side2/2  Drik vand 

 

I børnehaven drikkes vand og mælk i dagligdagen, der kan dog være særli-

ge hensyn som er gældende for få børn, så disse tilbydes noget andet at 

drikke. Dette er altid aftalt med forældrene og eventuelle samarbejdspart-

nere. 

 

Ved børnenes fødselsdage vælger forældrene selv, hvordan den skal holdes 

i børnehaven, men vi vil opfordre til at holdningerne i kostpolitikken tænkes 

ind i de valg der foretages. 

 

I børnehaven holdes traditionerne i hævd f.eks. jul, påske og fastelavn og 

ved disse arrangementer, vil der kunne serveres ting som hører højtiden til.   

 

Børnehaven står altid til rådighed til en snak om kost. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Børnehavens medarbejdere og bestyrelse 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


