
Kostpolitik. 
 

 

I Børnehuset Elletoften ønsker vi at være med til at grundlægge sunde kostvaner. 

Vi vil følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og vi har nedstående beskrevet, hvordan 

vi vil opfylde disse anbefalinger. 

Madplan for dagen: 

• Morgenmad 6.15-7.30 – vi tilbyder havregrød som kan sødes med rosiner, 

havregryn med mælk, Rugfras med mælk og rugbrød med smør. Der serveres 

ikke sukker på grøden. Der drikkes vand til. Der må ikke medbringes egen 

morgenmad. 

• Formiddagsmad kl. 8.30-9.00 – Der spises egne madpakker og hertil drikkes 

vand. 

• Frokost 11-11.30 – Vi har madordning i Elletoften til og med december 2022. 

Der er valg i august 2022 hvor der stemmes om ordningen fortsætter. Vi får 

mad fra Fru Hansens Kælder. Hertil drikkes vand. 

• Eftermiddagsmad i tidsrummet mellem kl. 14-15 - Der spises egne madpakker 

og hertil drikkes vand. 

Madpakker: 

Børns madpakker er IKKE indbefattet i kostpolitikken, dog må børn i vuggestuen 

ikke have nødder, mandler og vindruer i madpakken på grund af kvælningsfare. 

Det vil sige at vi blander os ikke i indholdet i madpakken og ej heller hvilken 

rækkefølge barnet spiser indholdet i. 

Fødselsdage: 

Fødselsdage er børnenes helt store dag, og vi fejrer gerne dagen for jeres barn. 

Vi synger, råber hurra og hvis jeres barn fejre fødselsdag i institutionen, er I 

velkomne til at medbringe noget spiseligt, som vi eller I selv kan servere.  

Vuggestuen holder som udgangspunkt fødselsdag til formiddagsmad og børnehaven 

til middagsmaden. Se venligst nedenunder hvad børnene f.eks. gerne må 

medbringe. 

Hvis I overvejer light produkter som et sundt alternativ, vil vi fraråde dette, da 

disse produkter ofte indeholder tilsætningsstoffer som kan fremkalde allergi. 

http://dagtilbudkildedam.holbaek.dk/boernehuse-og-dagplejen/httpelletoftenholbaekdk/


Børnene må meget gerne medbringe følgende til fødselsdage: 

• Frugt og grønt 

• Boller 

• Kage  

• Pølsehorn 

• Figenstænger 

• Og andet sundt 

Snak gerne med personalet eller forældrerådet om ideer til festlige anretninger med 

frugt, grønt mm.  

www.6omdagen.dk/frugtfest her findes mange gode ideer til en fantastisk 

fødselsdagsfest. 

Børnene bedes ikke servere følgende: 

• Chips 

• Slikposer 

• Drikkelse 

Arrangementer: 

Ved børnehusets arrangementer med f.eks. forældre og bedsteforældre er det 

tilladt at servere kager og lignende. 

Vi henstiller til at I respekterer vores kostpolitik: 

Se Sundhedsstyrelsens kostråd til børn fra 0- 6 år. 

Se Holbæk Kommunes certificering af dagtilbud. 

Se også Holbæk Kommunes sundhedspolitik: ”Når sundheden skal frem”. 

På vegne af Elletoftens Forældreråd og personale – 

venlig hilsen Lone Kirk pædagogisk leder  

Udarbejdet d. 13.3.2018 
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