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Den danske folkeskole er opta-
get af mange dagsordner i dis-
se år, og nu melder debatten
sig tillige om maden i skolen.
Med solid opbakning i befolk-
ningen og med støtte fra en
række partier er debatten om
mad på skoler nu kommet
godt i gang.
Men hvilken slags skolemad
skal vi have? Er det nok at tæn-
ke madtilbud eller skal sund

mad integreres med undervis-
ning og elevdeltagelse? Hvem
skal stå for produktionen? De
offentlige køkkener, industri-
en eller de små og mellemstore
virksomheder?  Hvor skolema-
den tidligere været et offent-
ligt projekt, så melder fødeva-
reerhvervet sig nu på banen,
for måske kan der være store
markedsmæssige muligheder

Skolemad:

Er fødevareindustrien parat til
udfordringen?

Artiklen belyser, hvad man kan lære af Europa når det gælder skolemad, og hvad
resultaterne betyder for de fødevareproducenter, der vil satse på dette lovende marked,

der vurderes at ligge på 3 til 4 mia. kr. om året.

Af Seniorforsker, Bent Egberg Mikkelsen*, Danmarks Fødevareforskning

Produktudvikling

når og hvis 600.000 skolebørn i
fremtiden skal bespises.
Her kan erfaringerne fra ud-
landet hjælpe os, når vi skal de-
signe fremtidens skolemad.
Med Danmarks Fødevare-
forskning for bordenden afle-
verede en ekspertgruppe un-
der Europarådet før sommer
en rapport med tilhørende an-
befalinger til hvordan ernæ-
ring på skoler kan indgå i en

strategi for
bedre sundhed
og kostvaner.
Ministerrådet
har netop på sit
møde vedtaget
disse anbefa-
linger.

Hvorfor den
store interesse
for skolemad?
Skolen og sun-
de kostvaner
har sammen
med den fysi-
ske aktivitet
fået en central
plads i debat-
ten i de senere
år og ikke over-
raskende. Sko-
len er nemlig
det sted, hvor

eleverne tilbringer fem dage
om ugen i et betydeligt antal
år i barndommen og hvor de
indtager op til 40% af den dag-
lige mad, og hvor de samtidig
kan være parate til at modtage
pædagogiske budskaber.
Forbedringer af kosten på sko-
lerne kombineret med en ma-
depædagogisk indsats igen-
nem undervisningen kan der-

for blive et vigtigt element i en
strategi for bedre madvaner,
når det gælder børn og unge.
God ernæring bidrager til
børns og unges velbefindende
og forbedrer deres potentielle
indlæringsevne og senest har
svenske undersøgelser doku-
menteret, at fysisk aktive børn
lærer bedre.

Skolebørn spiser for dårligt
Danmarks Fødevareforsk-
nings undersøgelser af dan-
skernes kostvaner viser, at
børn generelt spiser for lidt
fisk, for lidt frugt og grønt og
får for få kostfibre og for meget
sukker. Der er også en tendens
til, at børns mellemmåltider er
meget søde og med for mange
søde drikkevarer, og jo ældre
børnene bliver, jo oftere sprin-
ger de frokosten over. Samti-
dig er der et betydeligt antal
unge, som ikke opfylder beho-
vet for anbefalet, daglig fysisk
aktivitet. De dårlige madvarer
kan føre til overvægt. I Dan-
mark er forekomst af overvægt
og fedme blandt børn og unge
tredoblet over de sidste 30 år.
Dette giver en klar indikation
af, at der er behov for forebyg-
gelse.

Er skolemad nødvendigvis
sund mad?
En undersøgelse af maden og
måltiderne i grundskoler viser,
at der i 1998 blev solgt soda-
vand i 10% af landets kantiner,
og at boller med eller uden på-
læg er den mest solgte madva-
rer i skoleboder/kantiner. Slik,
mælkesnitte og lignende ind-
går oftere i skolebodens sorti-

ment end grønsager, salat og
frugt. Så selvom erfaringer fra
det europæiske ekspertarbej-
de peger på, at skolen vil være
er et yderst velegnet sted at
sætte ind for at fremme sunde
kostvaner, så viser de også at
skolemad IKKE i sig selv er ve-
jen til bedre sundhed eller til
mindre overvægt og fedme.
Derfor er det vigtigt, at de
kommende producenter af
skolemad satser bevidst på at
styre såvel den ernærings-
mæssige som den kulinariske
kvalitet.

Hvad kan fødevareindustrien
gøre?
De problemer, som hidtil har
kendetegnet danske skole-
madsprojekter er underlødige
produkter, svigtende økono-
mi, dårlig organisering og logi-
stik, højt spild, samt problemer
med ineffektive betjeningssy-
stemer. De sidste betyder risi-
ko for lange køer og for lidt tid
til at spise maden i. Europarå-
dets rapporter peger på, at
kundegrænsefladen er utrolig
vigtig. Det skal kunne gå hur-
tigt. Små børn skal kunne få
mad sammen med de store.
Og så vil rigtig mange forældre
gerne følge med i, hvad især
de mindre spiser, og derfor er
god ernæringskommunikati-
on til denne gruppe vigtig.
Design er en vigtig parameter
i selve udformningen af serve-
ring og ekspeditionssituatio-
nen. Det gælder både selve
udformningen af emballager
som selve salgsstedet. Des-
uden gælder det udformnin-
gen af lokalet bag salgsstedet

*) Forfatteren er formand for Europarådets task force for ”Nutrition in Schools”.

Skolemad er et lovende marked for den danske
fødevareindustri. Men det er vigtigt at tænke i
hele koncepter, hvor konkurrenceparametrene
bliver kvalitet, sund mad og pris. Billedet er fra
Hvilebjergskolen ved Slagelse, hvor elevernes
frokost er helt traditionel, dvs. mors madpakke
med ledsagende vanddunk eller skolemælk.
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ProduktudviklinG
fx i forhold til placering og ind-
retning af køleskabe og køle-
montrer. Det skal designes så-
ledes at det kan betjenes af en
enkelt person og således at
elevernes hjælp er indtænkt.
Generelt gælder at mad på
skoler skal betragtes som an-
det en blot madforsyning.
Fremtidens forbrugere af sko-
lemad vil i vid udstrækning
forvente et madkoncept som
er indpasset i en sundheds-
mæssig ramme. Producenter
skal kunne konkurrere på så-
vel kvalitet, pris og ernæring.
Elever skal inddrages mere ak-
tivt i udvikling af gode skoleer-
næringsløsninger, men også i
selve driften af dem ikke
mindst med henblik på at gøre
dem efterspurgte og økono-
misk bæredygtige. Der er i
Danmark gode erfaringer med
elevinvolvering og her er det
oplagt at anlægge en pædago-
gisk vinkel, således at den læ-
ring der sker i forbindelse med
driften sættes ind i en pæda-
gogisk ramme og forbindes
med klasseundervisningen i

obligatoriske fag som mate-
matik, historie, dansk, og
fremmedsprog.

Logistik og økonomi er
kritiske faktorer
Økonomien i skolemaden er
en kritisk faktor, og det samme
gælder logistikken. Skoler er
kræsne og ønsker daglige le-
verancer, hvilket stiller store
krav til en effektiv logistik.
Ofte har skolerne behov for at
lavet om på deres bestillinger
med kort varsel fordi det kan
være afgørende for skolernes
mulighed for at begrænse
spild af fødevarer. Og minime-
ring af spild er nøglen til at
undgå den dårlige økonomi.
En god økonomi er også vigtig
for at skolemaden kommer til
at gøre en sundhedsmæssig
forskel. Det betyder at maden
gerne skal være selvfinansie-
rende, så man ikke er afhæn-
gig af salg af usunde produk-
ter. Eventuelt kan de mindre
sunde produkter være med til
at finansiere de produkter, der
ønskes fremmet. Samtidig er

det dyrt at køre skolemadspro-
dukter ud til skolerne, særligt
når mange skoler skal have
mad på samme tid. Dette kræ-
ver et effektivt og fleksibelt be-
stillings- og logistiksystem, og
nogle kommuner praktiserer
allerede abonnementsordnin-
ger eventuelt kombineret med
internetbestilling og betaling.

Konklusion
Erfaringer fra Europarådets ar-
bejde peger på, at der er store
perspektiver i at fremme
sundhed via en skolebaseret
tilgang, og at det inkluderer
sund mad på skoler. Det med-
fører store muligheder for fø-
devareproducenter, hvad en-
ten det er private, offentlige el-
ler i offentlige/private partner-
skaber.
Men samtidig er der behov for
en væsentlig forsknings- og
udviklingsindsats. Der er med
andre ord behov for en viden-
baseret vurdering af skolema-
den. Det vil her være oplagt at
udnytte den eksisterende
forskning og udviklingskom-

Erfaringer fra Europarå-
dets arbejde peger på at
der er store perspektiver i
at fremme sundhed gen-
nem en skolebaseret til-
gang, og at det inkluderer
sund mad på skoler. Det
medfører store mulighe-
der for fødevareproducen-
ter, hvad enten det er pri-
vate, offentlige eller of-
fentlige/private partner-
skaber.

petence gennem bedre koor-
dinering af eksisterende forsk-
ning, uddannelses- og udvik-
lingsmiljøer.

Der bør løbende samles erfa-
ringer op om skolemaden, så
Danmark undgår at havne i en
situation som det svenske
skolemadseksempel, der efter
adskillige årtier viser tydelige
tegn på behov for revitalise-
ring.
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