
 
Fødselsdage: 
Børnenes fødselsdage er højt prioriteret, vi bestem-
mer ikke, hvad der serveres, men opfordrer til at I 
tænker sundt og begrænser sukkerindholdet. 
Vi vil gerne takke nej til slikposer i børnehaven eller 
med tilbage til børnehaven fra en fødselsdag.  
Sæt i stedet skåle med slik på bordet eller på kagen. 
Vi er fleksible med hensyn til at komme hjem, alle da-
ge undtagen om fredagen. 

 
 
Krop og bevægelse 
Børnene får en del motion når de er på legepladsen og i skoven.  
Vi bruger  salene i klubberne til forskellige aktiviteter, som forhindringsbane, 
hockey, boldspil m.m. 
Vi bruger også boldbanen og gårdspladsen til fodbold og andre lege, der læg-
ger op til at børnene bevæger sig. 
Vi er opmærksomme på børnenes udvikling og på de børn som ikke får be-
væget sig.. 
 
Kan vi se at børn er besværet af vægt, støtter vi op om barnet i samarbejde 
med forældrene. 
 

Krop og bevægelse er et af de 6 temaer i pædagogiske  lærerplaner.’ 
 
 
 
Gode hjemmesider til mere information: 
www. vejle.dk/sundhed 
www. madpakkeservice.dk 

Børn er som biler, der skal benzin på for at klare en hel dag i 
børnehaven. Det er som med bilen, vigtigt at den benzin der 
kommer på er at den rigtige oktan... 



Kære forældre. 
 
Vaner og holdninger til mad og drikke grundlægges i barndommen og har 
stor betydning for sundheden hele livet igennem. 
Børns sundhed er et fælles ansvar. 
Hos os I Solsikken har kost og motion været på dagsordnen siden 2006, og 
er stadig til debat i forældrebestyrelsen og personalegruppen. 
Vores mål er at formidle fælles værdier på kostområdet, som er vigtig for 
børns trivsel og sundhed. Vi vil at børnene tidligt lærer om sund og usund 
mad. Lige som krop og bevægelse er i fokus. 
 
Vi har faste spisetider og vægter højt at børnene spiser deres mad i en hyg-
gelig og rolig atmosfære, hvor vi lærer børnene om almindelig bordskik.. 
 
Forældrebestyrelsen i Solsikkens børnehave har pr. 1.1. 2011, besluttet i 
samråd med forældre og personale at børnene skal have madpakke med 
hjemme fra. 
Børnehaven sørger for formiddags og eftermiddagesmaden. 
 Denne ordning koster 100 kr. pr måned og opkræves i forbindelse med 
betaling for børnehaven. 
 

Morgenmaden: 
Vi serverer morgenmad indtil kl. 8.00. 
Her kan man få havregrød/gryn, cornflakes, . 
Vi serverer ikke sukker til morgenmaden. 
Børnene skal ikke have morgenmad med hjemmefra. 
 

Kommer Jeres barn efter kl. 8.00 forventer vi at der er spist morgen-
mad hjemme. 

 

Formiddagsfrugt: 
Vi spiser formiddagsfrugt Kl. 8.30 i grupperne. 
Børnehaven sørger for frugten, som bliver skåret i stykker og serveres ,med 
knækbrød, riskiks eller andet brød. 
 
 

 
Madpakken: 
”En hilsen fra mor og far” 
Det er Jer der som forældre bestemmer hvad der skal være i madpakken 
skal indeholde, men henstiller til at den er sund og næringsrig. 
Vi kommer gerne med ideer og forslag hvad madpakken kan indeholde. 
Vi anbefaler at madpakken  ikke indeholder: Slik, mælkesnitter, kiks, kage og 
yoghurt. 
 
Hvis vi i børnehaven oplever at madpakken ikke er sund og næringsrig, at 
der skal mere mad med, eller hvis der er noget  barnet ikke kan lide, tager vi 
en snak med forældrene. 

 
Eftermiddagesmaden: 
Hvert hus har en ugentlig maddag, hvor de står for eftermiddagesmaden. 
Børnene er medbestemmende i hvad vi skal have, og hjælper flittigt til når 
maden skal laves. Vi laver gerne mad på bål. 
Vi køber friske råvarer, og prioriterer at købe økologisk hvor det er muligt.  
 

Drikkevarer: 
Vi serverer økologisk mælk til morgenmaden og madpakkerne. 
Ved festlige lejligheder får vi saft. 
Alle børn skal have deres egen drikkedunk med..  
Det er et forældre ansvar at sørge for rengøring af drikkedunke / madkasser. 
Drikkedunke tages med hjem minimum en gang om ugen. 

 
Fra jord til bord: 
Vi dyrker selv grønsager i højbedene på legepladsen. 
Børnene er med til at plante, høste og til sidst tilberede 
og spise de grøntsager vi dyrker. Hvert hus har sit høj-
bed. 
Vi går også i skoven og plukker bær, urter m.m. 
Ligesom vi plukker æbler, blommer der hvor vi har mu-
lighed for det. 
Ligeledes er vi med i Kogræsselaug, vi besøger køerne 
på marken. Om efteråret får vi så kødet i fryseren. 
 
 


