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Yderligere information :
Telf. 3339 4277, madskoler@lf.dk
www.madskoler.dk, www.facebook.com/madskoler

Læs mere på Madskoler.dk

Glade børn der laver mad i stedet for 
at rende rundt og kede sig i ferien, det 
er et projekt, der er værd at støtte. 

Serviceleder Claus Fastrup,
Hedegårdenes skole i Roskilde

Resultater

80 % af forældrene forventer, at deres barn 
begynder at lave mere mad derhjemme 
efter at have været på Madskole.

87 % af børnene har smagt på nye føde-
varer i forbindelse med at have været på 
Madskole.

84 % af forældrene er helt enige eller enige 
i, at deres barn er blevet mere bevidste om 
mad og sundhed efter at have været på 
Madskole.

 

Ovenstående resultater stammer fra forældre-
evalueringen 2016.
 

MADSKOLE 
I DIN

KOMMUNE

Madskoler udbydes af 4H i et ikke profitskabende 
samarbejde med Landbrug & Fødevarer og REMA 1000



Hvor og hvornår?
Madskolerne afholdes i dagtimerne fra mandag
til fredag i sommerferien. Præcis hvor og hvornår
der afholdes Madskoler afhænger af, hvor og
hvornår vi kan finde frivillige instruktører og få
adgang til lokaler.

Kommunens rolle
Der er mange forskellige måder, hvorpå I som kom-
mune kan deltage aktivt i forbindelse med planlæg-
ning og gennemførelse af Madskolerne.

Kommunen kan fx bidrage med:

Lån af lokaler
Markedsføring over for børn
Rekruttering af frivillige
Økonomisk tilskud til fx bus

Kontakt os, så vi sammen kan finde en løsning på, 
hvordan vi får Madskolerne til jeres kommune.

Læs mere på madskoler.dk

“Madskolerne er et færdigt koncept klar 
til implementering, og det passer f
sammen med sommerferiens øvrige aktivi-
teter for skolebørn. Vi har hvert år op-
levet glade, nysgerrige og ivrige børn
og meget tilfredse forældre.

Lene Rosenkrans Gjedsted,
sundhedskonsulent i Hedensted Kommune

Hvad er Madskoler?
Formålet med Madskolerne er at give børn i alderen
8-12 år viden om mad, madlavning og motion
på en sjov, lærerig og aktiverende måde samt
at give børnene værktøjer til at gøre varieret kost
og sund livsstil til det naturlige valg.

Hvem står bag Madskoler?
Madskoler udbydes af 4H i et ikke profitskabende 
samarbejde med Landbrug & Fødevarer og REMA 
1000.

Selve gennemførelse af Madskolerne varetages af 
frivillige instruktører i 4H. De frivillige instruktører har 
forskellige baggrunde - fælles for dem alle er, at de 
har lysten til at give børn en sjov og lærerig oplevelse 
med mad.
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