
Kosthold 

I rammeplanen for barnehager står det at personalet skal "legge til rette for at måltider og 

matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna." 

 

Hos oss ønsker vi måltidene skal være en god stund der vi har tid, snakker sammen og fyller 

opp magene våre med sunn mat. Mye skjer under et måltid. Fellesskapsfølelsen er der. Det å 

oppleve å være en del av en gruppe er bra for vår psykiske helse. Vi snakker mye sammen 

under et måltid. Det er med på å øke trivselen samtidig som språket styrkes. Ved å spise god 

mat sammen i et fellesskap bidrar gjerne til økt matlyst.  

 

Dagens første måltid blir servert klokken åtte i Vik formingsbarnehage. Da spiser vi 

havregrøt. Denne frokosten er en sunn og  god start på dagen som gir energi til lek og 

aktivitet. 

I vår barnehage mener vi at det beste brødet er det vi baker selv . Derfor baker de ansatte 

brød om morgenen i barnehagen. Til formiddagsmaten vår klokken elleve spiser vi det 

hjembakte brødet sammen med variert sunt pålegg. Til dette måltidet smører barna maten sin 

selv. Vi tar oss tid og praten går livlig rundt bordet. Når man har det trivelig sammen øker 

matlysten. Og med godt brød frister det gjerne med en ekstra skive.  Fra barna er cirka to år 

prøver de å smøre maten selv. Vår visjon er; Sammen skaper vi verdens beste barndom 

gjennom å "klare selv, lage selv, utforske selv".  Av og til lager vi varmmat i barnehagen. Da 

er gjerne barna med og hjelper til. Kanskje utforsker vi og lager noe vi aldri har laget før.. 

eller vi utforsker ved å sette sammen to pålegg vi ikke har spist sammen før...  Vi drikker 

melk eller vann til måltidene våre. Som tørstedrikk ellers drikker vi vann i barnehagen. 

En dag i uka er det turdag. Den dagen må barnet ha med to matpakker. En til 

formiddagsmaten klokken 11 og en til fruktmåltidet. Den første matpakka skal ligge klar i 

sekken sammen med drikkeflaske og en sitteplate når de blir levert i barnehagen. Den andre 

matboksen puttes i kjøleskapet i barnehagen. 

Fruktmåltidet er ved 14-tiden. Barna har med litt mat hjemmefra som de spiser da. I tillegg 

har barnehagen litt frukt som vi deler opp til barna. Det er godt med litt påfyll før den siste 

tiden med lek i barnehagedagen. 

Vi bruker ikke å servere mye sukkerholdig mat i vår barnehage. Det hender vi baker boller 

eller steker lapper og koser oss med det. Men vi bruker ikke å spise kake el.l. til bursdager. 

Dette var et ønske fra foreldrene for noen år siden. Da de synes det ble mye sukker på barna 

med kake hver gang vi skulle feire bursdag i tillegg til andre arrangementer.  

Sukker er ikke bra for kroppen vår, og tennene er de som tar først skade av sukkeret. Dette 

året har vi fokus på kroppen vår i barnehagen. Da er det også naturlig å snakke om hva som er 

bra å spise for kroppen vår og hva som ikke er bra. Et sunt og variert kosthold til faste 

måltider er det kroppen trenger. 

Etter jul begynner vi å forberede oss til karneval. Og siden Karius og Baktus er årets 

karnevalstema blir det fokus på tenner og hvordan vi best mulig passer på tennene våre. 



Når barna gjerne er 3-4år blir de innkalt til kontroll hos tannpleier første gang. Trenger man 

veiledning før den tid er det bare å ta kontakt med nærmeste tannklinikk. Den offentlige 

tannhelsetjenesten er gratis og for alle barn og unge i Norge fra 0-18 år 


