Skolemad i den sammenhængende skoledag fra august 2014
Fokus på morgenmad og et samlet frokostmåltid
Med skolereformen ændres skoledagen i folkeskolerne i Gladsaxe Kommune. Eleverne møder ind til skoledagen
kl. 8.00 og der vil ikke længere være et fast frikvarter i løbet af formiddagen.
Spisepausen midt på dagen for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling ændres også og bliver forskudt
for de tre trin.
Fremover vil fokus i skolernes kantiner derfor være på morgenmad og et samlet frokost måltid.
I løbet af efteråret 2014 vil eleverne i indskolingen 0. - 3. klasse kunne bestille en frokostret fra kantinen, via et
bestillings - og betalingssystem, der er ved at blive implementeret i alle skolekantiner. Maden til indskolingen vil
være klar kl. 11.00. Mere om tid og opstart af bestillingssystemet i løbet af efteråret, når der er nyt.
Morgenmad
Skolens elever på mellemtrin og udskoling får mulighed for at købe morgenmad som grundlag for en god start
på en lang skoledag, i tidsrummet kl. 7.30 til kl. 8.00.
Morgenmadstilbuddet består af:
 grovbolle m/ost
 hel frugt
 portion af morgenmadsprodukt (yoghurt eller havregryn)
Frokost
Frokostmåltidet tilpasses elevernes smag og er kombination af mad de kender, og mad der
udfordrer elevernes smagsløg.
 Indskoling forudbestiller mad via bestillingssystem (når det er implementeret)
 Mellemtrin køber mad fra kl. 11.30 – 12.00
 Udskoling køber mad fra kl. 12.00 – 12.30
I kantinen har eleverne følgende udvalg:
 Kold frokost (sandwich, wrap, eller lignende)
 En frokost ret
 Frugt og grønt
Kriterier for maden
Kantinepersonalet fra skolerne i Gladsaxe har i fællesskab udviklet menuer, med en ensartet høj
ernæringsmæssig og kulinarisk kvalitet og opsat følgende kriterier for maden på skolerne.
Maden i Gladsaxe kommunes skolekantiner:
 Afspejler årstiderne i valg af råvarer og retter
 Tilberedes så vidt muligt af danske råvarer
 Lever som min. op til kommunens krav om bronzemærke i økologi (30-60 % økologi)
 Afspejler nordisk kultur, men skal også have et blik til resten af verden
Gladsaxekort
Gladsaxe Kommune er ved at implementere et betalingskort, Gladsaxekortet, der blandt andet kan anvendes til
betaling i skolekantinen og skoleklub, samt i f.eks. biblioteker og sportscenter. Forældre kan selv bestemme,
hvor kortet skal kunne anvendes. Der kan indtil videre også betales med kontanter i kantinerne.
God sommer – se menuerne på skolens hjemmeside/intranet

