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Sunde og klimavenlige madordninger på skolerne  
  
Med madordninger på skolerne kan sunde mad- og måltidsvaner blive en naturlig del af hverdagen hos børn 
og unge og bidrage til at fremme børn og unges sundhed, trivsel, læring og udvikling.   
 
Det forventes også, at en ny madkultur på skolerne kan bidrage til at styrke de brede børnefællesskaber, 
mindske andelen af overvægtige børn og unge og reducere ulighed i sundhed.   
 
Madordninger på skolerne kan endvidere bidrage til klima og bæredygtighed ved, at madordningerne kan 
bestå af sund, økologisk og klimavenlig mad, hvor børn og unge kan inddrages i madordningerne, hvor der 
er fokus på madlavning, klima og bæredygtighed.  
 
I Aarhus Kommune har byrådet allerede taget de første skridt ved at prioritere anlægsmidler til 16 
produktionskøkkener. Det næste skridt er at sikre velfungerende madordninger på alle skoler med levering til 
dagtilbud og klubber, hvor der er behov for det.   
 
For at lykkes med dette skal skolemaden være et sundt tilbud, som alle har lyst og råd til.   
 
Det er derfor afgørende, at økonomien til madordningerne sikres via driftstilskud. Prioriteres der ikke 
driftsmidler, forventes det at gå ud over skolernes øvrige budget. På den baggrund er der skoler, som ikke er 
motiverede til at få etableret et køkken. Kommer de nye køkkener dårligt fra start, risikeres det desuden at 
forældrene ikke vælger skolemaden til, og skolerne kan potentielt stå tilbage med nye køkkener, der ikke 
bliver anvendt.   
 
Skolemadsordningerne skal være en mulighed for alle familier, og der skal ikke være familier, hvor 
skolemaden bliver valgt fra, fordi det er for dyrt. Derfor skal der gives tilskud til familier med lav indkomst.  
  
Vi foreslår derfor følgende,  

•     at der afsættes midler til etablering af madordninger på skolerne  
•     at der etableres en forsøgsordning om at give tilskud til skolemaden til familier med lav 
indkomst, jf. lovændringen som forventes vedtaget i foråret  

  
Vi beder om, at Børn og Unge belyser en model for, hvordan madordningerne kan etableres, herunder de 
økonomiske konsekvenser.  
 
Stillet af Katrine Vinther Nielsen (Ø), Mette Bjerre (SF) og Thomas Medom (SF) 
  
 


